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„

“
Na konci roku Filozofi cká fakulta přichází s novým číslem 
newsletteru Aspekt. Snad se tím opět vracíme k normálněj-
ším poměrům, ve kterých se zase budeme potkávat na fakult-
ních chodbách, budeme na letištích čekat na lety do celého 
světa a nebudeme mít strach si navzájem podat ruku. Je fakt, 
že jsme v posledních měsících poznali doposud neznámou 
tvář tohoto světa. Zdá se, že její úšklebek nás bude ještě něja-
kou dobu provázet a může nás znova a znova zaskočit. Mož-
ná, že jsme v podivné době také o něco víc poznali sebe sama 
i lidi kolem sebe. Myslím tím lidi v obchodech, tramvajích, na 
kolech či jen tak pěšky na cestě odněkud někam.

Není ode mě asi příliš originální, když řeknu, ano, svět se di-
gitalizoval, a jestliže některé ekonomické segmenty půjdou 
cestou větší separace a stará dobrá Evropa bude o něco více 
spoléhat sama na sebe, pak nás ona digitalizace bude celo-
světově víc propojovat. Všichni začínáme ještě víc tušit to, 
co jsme samozřejmě už dávno věděli velmi dobře a jen se 
nám to potvrdilo, že jsme totiž celosvětově na jedné lodi. 
Digitalizace je krásná věc a distanční výuka bude asi velmi 
činorodě grantově podporována, ale mám jistou obavu, že se 
z něčeho zase bude dělat velká modla. Určitě právem. Ale kdo 
si pořádně zkusil výuku či obecně jen dennodenní kontakt 
přes zoom, zjistil, jak náročná a vyčerpávající je to záležitost. 
V okamžiku, kdy se z komunikace vytrácí nonverbální slož-
ka, je všechno tak trochu napůl. Někdy mi připadá, že v ta-
kových případech jeden o druhém ztrácíme přehled. Možná 
jsme si také uvědomili, jak silnou a vrcholnou disciplínou je 
obyčejný rozhovor. Jsme svědky výjimečného okamžiku, kdy 
se zastavil svět, a teď s napětím očekáváme, co bude dál.

Aspekt je zase s námi a je to možná i příslib návratu k před-
koronavirovým měsícům. A na co se můžeme v obsahu tě-
šit? Především jako obvykle na setkání s lidmi, kteří mají co 
říct. Půjde o rozhovor s básníkem nejen o jeho sbírkách, ale 
především o literatuře vůbec. Další obsahové číslo nabídne 
rozhovor s kolegou po doktorátu, který se úspěšně uchází 
o granty a zaměřuje se na proměny uměleckého portrétu ve 
vizuálním umění a jeho přesahy. Kolegové z katedry romani-
stiky vyloží svůj názor na předpokládanou proměnu archivu 
ve 21. století a s tím spojenou digitalizaci. A nebude chybět 
absolvent Fulbrightova stipendia, který se s námi podělí 
o zkušenost z pobytu na legendární Princetonské univer-
zitě. Zprostředkujeme rozhovor o kvalitativním výzkumu 
v projektu SINOFON a bude nás zajímat vnímání Číny na-
příč třinácti evropskými státy. Změnila se nějak refl exe Číny 
v souvislosti s pandemickou krizí? To všechno nabízí poslední 
letošní číslo Aspektu.

Přeji příjemné čtení, všem pěkné Vánoce a dobrý rok 2021 jak 
pro Aspekt, tak pro nás všechny.
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Zajímá 
mě hlavně 
situace
Zachytit mlhavý pocit a narušit běžnou realitu. 
S několikanásobným vítězem Literární soutěže 
pro studenty UP, básníkem Adamem Hoškem,
jsme si povídali o vztahu poezie a prózy, a jestli
je mezi nimi vůbec potřeba hledat dělicí čáru. 
Řeč přišla také na místní platformy autorského 
čtení.
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Proč zrovna básně?

Když jsem začal psát během 
studia na střední škole, psal 
jsem spíše povídky. S  postu-
pem času jsem ale zjistil, že na 
ně nemám dost trpělivosti a že 
mě nebaví. Možná proto, že se 
mi moc nedaří vyprávět příbě-
hy. Zajímá a baví mě totiž hlav-
ně situace. Samozřejmě povíd-
ky nemusí stavět na příběhu, 
třeba Jan Balabán dokázal v po-
vídkách skvěle zachytit jinak 
sotva postřehnutelnou situaci. 
Ale pro mě jsou básně zkrátka 
nejpřirozenějším způsobem, 
jak vyjádřit trochu mlhavý po-
cit, který by neměl být zcela 
konkrétní. Nejvíc mě na próze 
štvalo právě to, že mě tlačila do 
konkrétnosti. 

První báseň tvé sbírky s  ná-
zvem Městem chodí leopardi 
je vzhledem ke zbylým textům 
poměrně dlouhá. Kde je pro 
tebe hranice mezi formátem 
povídky a básně?

Tahle věc je v rámci sbírky výji-
mečná, původně to měla být po-
vídka. Došel jsem ale k tomu, že 
v povídkovém zpracování mi ma-
teriál nedovolil, co jsem chtěl. 
Hranice mezi básní a  povídkou 
je nicméně dost volná a asi není 
potřeba ji hledat. Často mám 
pocit, že jsme si ze školy odnesli 
tendenci rozstrkat všechno do 
příhodných šuplíčků. Jestli to je 
romantismus nebo realismus, 
báseň v  próze nebo básnická 
povídka. Nejzajímavější jsou ale 
často díla, u nichž se tohle tak 
úplně určit nedá.

Jak tato báseň vznikala? Pře-
psal jsi ji z  povídky, přetavil 
pouze formálně do veršů?

K  povídce nakonec nedošlo. 
Měl jsem napsanou necelou 
stránku, ale popravdě netu-

ším, jestli tam z  toho nakonec 
zůstalo vůbec nějaké slovo. Šlo 
spíše o  námět, který jsem si 
osahával, zkoušel jsem nad ním 
přemýšlet, ale moc se to nehý-
balo. Posun a zároveň obrat od 
povídky k básni přišel, když mě 
najednou napadl jeden konkrét-
ní verš. Tak pro mě většinou bá-
seň začíná. Tohle byl verš zhru-
ba z prostředka výsledné básně, 
ze situace, kam jsem věděl, že se 
chci dostat, a ten jeden verš to 
řekl všechno v hustší formě než 
pár odstavců, kterými bych to 
asi jinak musel popsat.

Nakolik je pro tebe důležitý 
úspěch u čtenářů? Je pro tebe 
psaní spíše intimní záležitostí, 
nebo máš rád publikum?

Úspěch u  čtenářů vždy potěší. 
Když mi někdo upřímně zni-
čehonic řekne, že se mu můj 
text líbil a  nějakým způsobem 
ho zasáhl, tak to znamená 
mnohem víc než třeba úspě-
chy v  nějakých soutěžích. Při 
samotné tvorbě to jde ale do 
jisté míry stranou. Na druhou 
stranu nemůžu říct, že by tam 
to vědomí, že to někdo bude 
číst, vůbec nebylo. Možná spíš 
– když si představím sám sebe 
při psaní a pocit, který při tom 
zažívám – hodnotím svoje bás-
ně jako čtenář. Sám sebe pasuji 
do role čtenáře a  dívám se na 
text, jestli mi dává něco v této 
pozici, a nejen jako držiteli da-
ného pocitu.

Problémy začínajících auto-
rů tkví podle mě často právě 
v  tom, že zprostředkovávají 
přespříliš své intimní pocity 
a vztahy a jejich texty jsou pak 
přehnaně terapeutické. Kdy 
ses začal na své texty dívat 
z pohledu čtenáře?

Určitě jsem k tomu tak nepřistu-
poval vždy a nevím, jestli k tomu 8
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tak přistupuji dostatečně nyní. 
Snažím se o to, ale pro spoustu 
lidí se tam určitě najdou básně 
spadající do kategorie začína-
jících autorů. Ta hranice je pro 
každého jinde. Je možné, že za 
pár let se na své současné básně 
podívám a řeknu si, co to psalo 
za vola. Stejně jako se nyní dí-
vám na svou starší tvorbu.

Říkáš, že rád zachycuješ mo-
menty na malém prostoru a zá-
roveň nemáš rád konkrétnost. 
Sám sebe ale popisuješ velmi 
určitě, hlavně topograficky 
jako autora žijícího na trase Ji-
čín, Sobotka, Olomouc. Nako-
lik se ve svých textech vztahu-
ješ ke konkrétním místům?

Docela dost. Často jsou to 
místa, která pro většinu lidí 
zůstanou skrytá, protože je ne-
zmiňuji explicitně. Sám ovšem 

většinou konkrétní představu 
o  daném místě mám. Nejde 
nevycházet z vlastních zážitků. 
Baví mě obyčejnost toho, co 
člověk běžně zažívá. Zároveň 
mě ale baví míchat to trochu 
s něčím naprosto jiným, mytic-
kým, něčím, co naruší běžnou 
realitu. Aby báseň nesla dotek 
něčeho děsivého, zvláštního.

Máš ideál básně? 

Hrozně se mi líbí vizuální poezie 
šedesátých let Jiřího Koláře nebo 
Emila Juliše. Jiří Kolář byl jeden 
z autorů, kteří mě velmi posunu-
li. Ne že bych psal jako on, ale po-
mohl mi uvědomit si, že se slovy 
a s poezií toho jde dělat opravdu 
moc. Ideál básně nemám. Báseň 
se může vydat množstvím cest. 
Mě baví, a na mých textech je to 
asi vidět, kratší forma. Není to 
ale samozřejmě tak, že čím krat-



ší, tím lepší. Jsem vždy rád, když 
je v básni – jak z pohledu autora, 
tak čtenáře – takový ten prostor 
mezi klávesnicí a židlí, jak se říká 
mezi ajťáky. Prostor mezi strán-
kou a  čtenářem, kde jejich sou-
činností báseň teprve vzniká. 

Jsou v  Olomouci příležitosti 
pro mladé autory číst před pu-
blikem?

Vím momentálně o  třech čty-
řech platformách autorského 
čtení. Jednak je to Domácí bás-
nění v  kavárně Druhý domov, 
na kterém se podílím se spol-
kem Po škole. Účinkující jsou 
zde odstupňovaní podle zku-
šeností, je zde prostor jak pro 
začínající, tak pro větší jména. 
Vždy jsme rádi, když se nám 
podaří dovézt autora, kterého 
zná i  ten, kdo nečte každé čís-
lo Tvaru či Hostu. Dále děláme 
s  Bohemistickým spolkem stu-
dentů Počet, což je primárně 

příležitost pro úplně začínající 
autory. V  Kratochvíli se zase 
pořádá Tiché úterý, v  divadle 
Na cucky bývaly Oživlé texty. 
Občas někdo zorganizuje by-
tové literární akce, pár čtení 
bylo také v  kabaretu Nabalko-
ně. Není to tak, že by se člověk 
musel příležitostmi brodit, ale 
na velikost Olomouce je to 
adekvátní. Musím zmínit také 
výroční Noc básníků v Ponorce, 
loni tam byl dnes už zesnulý 
Jaroslav Erik Frič a  byl to moc 
pěkný večer.

Nakolik jsou tyto akce zaplně-
né?

Docela dobře. Ovšem stane se, 
že i na kvalitní a zajímavé bás-
níky nám do Druhého domo-
va přijde jen pár lidí. Většinou 
mám ale z  velikosti publika 
dobrý pocit. Musím si také při-
hřát polívčičku a  zmínit Básně 
někde. Jedná se o čtení, byť ne 

autorské, které děláme pár-
krát za semestr na zajímavých 
místech Olomouce. Spojuje-
me tvorbu básníka či básnířky 
s  konkrétním místem a  obojí 
tak může dostat zajímavý od-
stín. Jednou přišel jen jeden 
divák a druhý extrém byl, když 
na čtení textů Věry Linhartové 
přišlo dvacet lidí, což je na ten-
hle typ akce slušné. 

Jak se dostanu na bytovou 
akci, pakliže se běžně nepohy-
buji v  místních literárních po-
tažmo uměleckých kruzích?

Nejsem sice zrovna matador 
bytových akcí, ale řekl bych, že 
nejlepší je znát někoho z  ná-
vštěvníků nebo organizátorů. 
Doporučil bych chodit na akce 
veřejné, tam se s  lidmi sezná-
mit a  následně se vloudit i  na 
akce, které z  logiky věci zcela 
veřejné nejsou. 



Na začátku našeho rozhovo-
ru jsi říkal, že jsi kdysi zkoušel 
psát i prózu. Neuvažuješ, že by 
ses jí v budoucnu začal znova 
věnovat?

Jako čtenář vím, že s  prózou 
jdou dělat skvělé věci. Líbí se 
mi představa, že podobně dob-
rou věc, která mě bude bavit, 
vymyslím. Nemusí se jednat 
o  třeskutý experiment, stačí 
nosné téma. Myslím si ale, že 
oproti poezii je u prózy potře-
ba více řemeslné dovednosti. 
A  ta mi chybí. Navíc myslím, 
že se na próze pozná snáz začí-
nající autor, anebo ten, kdo to 
seká jako Baťa cvičky bez větší-
ho citu. U poezie se to nakonec 
pozná taky, ale ne tak snadno, 
respektive je to poznání ještě 
subjektivnější než u prózy.

Do jaké míry je to dáno prosto-
rem, který text zabírá?

Asi do značné. Próza je pros-
tě většinou daleko rozsáhlejší 
souvislý text, u kterého čtenář 
musí nějakou dobu vydržet. 
A  je to často složitější stav-
ba, která musí fungovat jak 
ve všech svých částech, tak ve 
svém celku. Ale možná ještě 
do větší míry je to dáno pova-
hou textu. Klasická epická pró-
za se řídí zákony, které poezie 
může zcela ignorovat, nebo 
pro ni aspoň platí jinak, volně-
ji. Chronologie, logická návaz-
nost, koherence, práce s posta-
vou, vypravěčem, prostorem. 
Představuju si to trochu jako 
zedničinu. Člověk prostě musí 
zodpovědně a  trpělivě skládat 
jednu cihlu za druhou, situaci 
za situací, motiv za motivem, 
aby se dostal do toho a  toho 
bodu, a přitom pořád sledovat 
logiku celé stavby. Pro něko-
ho je to přirozené, pro mě ne. 
Buď se příliš zaobírám tím pů-
vodním plánem a jsem líný vzít 

cihlu do ruky, nebo mě ta jedna 
cihla zaujme natolik, že už na 
další vůbec nedojde. A  impro-
vizovat v  próze moc neumím. 
Jenom v poezii.

Básně bývají občas začleně-
ny do fi lmů jako např. katarz-
ní prostředek. Jak se díváš na 
součinnost básně a fi lmu či ji-
ných médií?

Já mám třeba moc rád fi lm Pa-
terson, inspirovaný americkým 
básníkem Williamsem. Myslím 
si, že kombinace různých médií 
může být skvělá. Když je báseň 
vyloženě prvkem ve službách fi l-
mu, může mu hodně pomoct. 
Už je to ovšem pochopitelně na-
jednou něco jiného než klasická 
poezie. Posouvá to báseň z jejího 
přirozeného prostředí, kde je jen 
sama pro sebe. Ono obecně, když 
se třeba čte poezie nahlas, dělá to 
s ní zajímavé věci. Proto mě baví 
číst básně nahlas a  třeba ještě 
k tomu na zajímavých místech. 

Dneska má poezie – a samozřej-
mě nejen ona – možnost vstu-
povat do ohromného množství 
různých médií, zkoušet, čím 
se mohou navzájem obohatit. 
Experimentátoři avantgardy 
nebo 60. let by dost možná byli 
u  vytržení z  toho, co všechno 
se dnes dá s jazykem, znakem či 
médiem dělat. Přesto nemám 
pocit, že by tyhle experimen-
ty tvořily nějak výrazný proud 
v  současné poezii, napadá mě 
snad jen pár jmen, Jaromír Ty-
plt, Vojtěch Kučera, Jiří Dynka. 
Ale možná mi jen něco zásadní-
ho uniká. Možná že jsou tyhle 
pokusy jenom přehlušeny tou 
masou běžného literárního 
provozu. Já sám ovšem taky 
žádný velký experimentátor 
nejsem. Nepíšu proto, abych 
posunul hranice, ale prostě 
proto, že mám něco na srdci.
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Portrét 
znamená 
víc než 
pouhou 
podobiznu
Portrét pro nás odjakživa představuje hlavně 
vyobrazení tváře portrétovaného, čímž nám 
otevírá pomyslnou bránu do jeho duše. 
Řada umělců i  teoretiků však přistupuje 
na daleko pestřejší hru performativity. 
S  Tomášem Jirsou jsme si povídali nejen 
o  portrétu, ale také o  afektu v  umění či 
exhibicionismu na sociálních sítích.
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V  současnosti pracujete na 
projektu Between Aff ects and 
Technology: The Portrait in the 
Visual Arts, Literature, and Mu-
sic Video. Mohl byste jej pro-
sím přiblížit?

V  rámci tohoto interdiscipli-
nárně založeného projektu 
se snažíme s  kolegy prozkou-
mat zásadní proměny, kterými 
žánr portrétu během několika 
posledních dekád prošel v nej-
různějších estetických for-
mách a  kulturních praktikách. 
Nutným východiskem k  tako-
vému výzkumu je přesunout 
pozornost od klasické rene-
sanční – a  dodnes převládající 
– představy portrétu jakožto 
výtvarné podobizny, tedy vizu-
ální reprezentace historicky za-
kotveného subjektu, zachycení 
jeho jedinečnosti a  niternosti, 
k  pojetí zakotvenému v  per-
formativních modalitách por-
trétovaných subjektů, ale rov-
něž objektů, situací a událostí. 
Jinými slovy, zajímá nás to, jak 
literární a audiovizuální média 
lidské i nelidské subjekty nikoli 
zpodobňují, ale utvářejí, trans-
formují, nahrazují a  uvádějí 
do nejrůznějších mediálních 
a afektivních vztahů.

Hojnou inspiraci skýtá už sa-
motná etymologie pojmu: za-
tímco latinské sloveso protra-
here znamená něco odhalit, ale 
rovněž prodloužit a  dokonce 
odložit, z  něj odvozený fran-
couzský výraz le por-trait uka-
zuje jak na substituci jedné 
linie za jinou (obsaženou v pů-
vodní předložce „pour“), tak na 
intenzifi kaci tohoto gestuální-
ho rysu („trait“). Podíváme-li 
se na portrét spíše jako na me-
diální operaci nahrazení než na 
pouhé zachycení něčí podoby, 
otevírá se před námi řada tvo-
řivě znepokojivých problémů, 
které rezonují se současným 

vykročením od antropocentri-
smu. Tahle koncepce portrétu 
samozřejmě nevyrostla na ze-
lené louce; hodně mě ovlivnily 
současné práce kunsthistorika 
Hanse Beltinga, vizuálního teo-
retika Ernsta van Alphena či fi -
lozofa Jeana-Luca Nancyho. Ale 
stejně tak průkopnická výstava 
Gesicht kurátorovaná promi-
nentní literární badatelkou 
Sigried Weigel, která se konala 
předloni v  drážďanském Ně-
meckém muzeu hygieny a kte-
rá sledovala afektivní dimenze 
tváře z  perspektivy kulturních 
dějin, techniky a neurověd. 

A právě s afekty i  technologie-
mi souvisí základní argument 
celého projektu, a  sice že sou-
časné portréty nelze myslet 
bez afektivních operací a  tzv. 
mediálních dispozitivů čili me-
diálně-technologických podmí-
nek, v  nichž se portrétované 
subjekty pohybují a které jejich 
existenci podmiňují a  utvářejí. 
Projekt je koncipován jako me-
zioborový dialog napříč různý-
mi uměleckými médii. Zatímco 
kolega Martin Mazanec, hlavní 
dramaturg Přehlídky fi lmové 
animace a  současného umění 
PAF Olomouc, zkoumá portrét-
ní techniky v  rámci pohyblivé-
ho obrazu u  nás i  v  zahraničí 
(např. portrétní práci s loutkou 
v  dílech Veroniky Vlkové a  Ja-
kuby Jansy či interakci avatarů 
s  galerijním prostorem u  Eda 
Atkinse), další člen týmu, Dani-
el Nemrava, který vede katedru 
romanistiky, se zaměřuje na 
portrétní modality v  současné 
argentinské literatuře, zejmé-
na na pozadí vztahů politiky 
a  radikálních tělesných expe-
rimentů, např. v  románech 
Roqueho Larraquye či Eduarda 
Rubinchika. Já se pak zamě-
řuji hlavně na způsoby, jakým 
zejména hiphopové videokli-
py znovuobjevují a  přetvářejí 

žánr portrétu a  rozehrávají 
zobrazené performery jako ur-
čitá rozhraní na pomezí hudby 
a  obrazů. Projekt rovněž rea-
guje na určitý paradigmatický 
zlom, který přináší naše digitál-
ní současnost, již Hans Belting 
označuje za éru „kybertváří“ 
čili uměle generovaných mas-
kovaných identit, jež zabydlují 
internetový prostor. Za těchto 
okolností by bylo myslím tro-
chu naivní zůstávat u romantic-
ké představy portrétu jako zob-
razení autonomního subjektu 
a jeho jedinečného nitra.

Zmiňoval jste portrét jako 
performanci, a  ne jako repli-
kaci toho, co známe. Do jaké 
míry dochází při portrétování 
k  přetváření daného lidského 
subjektu?

Podívejme se pro ilustraci na dva 
příklady. Spojujícím elementem 
portrétů Francise Bacona z  pa-
desátých až sedmdesátých let 
je, že vyobrazené obličeje jsou 
na nich většinou násilně zde-
formované, rozmazané či jinak 
znetvořené. Víme sice z nejrůz-
nějších rozhovorů i  archivu, že 
Bacon pracoval s fotografi ckými 
reprodukcemi svých přátel, mi-
lenců a  známých, nicméně jak 
sám jednou prohlásil, právě de-
formací se snažil dostat k jejich 
skutečné podobě. Reprezentaci 
se tak tvořivě radikálními vizu-
álními prostředky dává vale ve 
prospěch performativní malby, 
která subjekt znovuvynalézá 
prostřednictvím formálního 
tvořivého násilí. Přestože vás 
v  tomto případě portrét „zde-
formuje“, můžete se spoleh-
nout, že bude v  lecčem prav-
divější než věrná fotografi cká 
reprodukce.

V  literatuře coby jazykovém 
médiu je to samozřejmě jinak. 
Tam lze sledovat portréty, kdy 14
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je subjekt lapen a  přetvářen 
v síti nejrůznějších vztahů, pro-
pojení a situací; nikoli v nějaké 
fiktivní jedinečnosti, ani jako 
subjektivní vědomí, které fil-
truje okolní svět, ale spíše jako 
nedílná součást okolí a formací, 
které jej určují. Inspiruje mě na-
příklad proměna hlavního pro-
tagonisty nedoceněného post-
moderního románu Meteory 
Michela Tourniera z roku 1975. 
Poté, co se stane majitelem ně-
kolika obřích skládek a zcela se 
oddá fascinaci světem odpadu 
a  jeho mechanismů, se z  bez-
starostného dandyho a  liber-
tinského estéta stane mediátor 
jeho logiky.  Veškeré operace, 

které se na skládce odehrávají 
– jako například vyprazdňování 
původního obsahu, filtrování, 
bujení nových forem a  perma-
nentní repetitivnost vyhoze-
ných odpadků, které dávno 
ztratily původní účel – vztahu-
je k sobě, identifikuje se s nimi, 
reprodukuje je a  de facto imi-
tuje. To samozřejmě nezůstane 
bez důsledku pro jazyk textu, 
který rovněž tyto mechanismy 
skládky absorbuje a  opakuje. 
Fascinovala mě zkrátka před-
stava, že nějaký zdánlivě zcela 
banální či dokonce odpudivý 
objekt může radikálně přetvo-
řit pozici subjektu a nabídnout 
tak zcela nový portrét.

S  náplní Vašeho současného 
projektu souvisí nedávno vy-
daná kniha How to Do Things 
with Affects: Affective Triggers 
in Aesthetic Forms and Cultu-
ral Practices, kterou jste edi-
toval společně s  Ernstem van 
Alphenem. Jak jste se k takové 
spolupráci dostal a o čem kni-
ha pojednává?

Oslovit Ernsta van Alphena 
mě napadlo v  době, kdy jsem 
se ocitl na osobně-profesním 
rozhraní a  ze své tuzemské 
akademické zkušenosti i  teh-
dejších vyhlídek jsem cítil znač-
nou frustraci. Poslal jsem mu 
obsáhlý mail s  vysvětlením, co 



pro mě jeho práce znamená, 
a přiložil pár textů, kde ho citu-
ji. Od proslulého vizuálního teo-
retika, který publikuje u  těch 
nejprestižnějších akademických 
nakladatelství (např. jeho mo-
nografi e o Francisu Baconovi vy-
šla u Chicago University Press), 
jednoho ze spoluzakladatelů 
kultovního badatelského cen-
tra ASCA (Amsterdam School 
for Cultural Analysis) a  rovněž 
průkopníka tzv. Holocaust stu-
dies, jsem odpověď nečekal, ale 
reagoval rychle a nadšeně. Došli 
jsme k myšlence, že když nás za-
jímají podobné věci a  zejména 
teorie afektu, bylo by dobré dát 
společně dohromady nějakou 

knihu a  ideálně s  lidmi, jejichž 
výzkum považujeme za klíčový.

Přestože Ernst vede u  věhlas-
ného nakladatelství Brill ediční 
řadu Th amyris, koncepce mu-
sela projít jak počátečním, tak 
fi nálním přísným a docela kom-
plexním schvalovacím procesem 
v rámci celé ediční komise. Mo-
tivace byly celkem dvě. Zaprvé 
jsme měli plné zuby toho, že se 
afekt většinou používá buď jed-
nostranně jako určitá tělesná 
nebo významu unikající inten-
zita, která nás zasahuje a  díky 
níž něco pociťujeme, nebo se 
rovnou zaměňuje za zcela od-
lišný pojem emocí a pocitů. Šlo 
ve zkratce o to, zbavit afekt vág-
ního pojmového balastu a udě-
lat z  něj produktivní kritický 
koncept založený na operacích 
a  performativních mechanis-
mech, který nám umožní dozvě-
dět se o  kulturních objektech 
něco, co jsme dosud nevěděli. 
Druhá motivace byla oslovit vý-
znamné badatele, kteří s afekti-
vitou pracují ve svých oborech 
a přimět je k tomu, aby svůj pří-
stup konfrontovali s naším ope-
rativním pojetím, které zkou-
má, co afekty přesně dělají a jak 
vlastně fungují. Měl jsem velkou 
radost, že nám svými texty při-
spěly takové špičky, jako jsou 
americká fi lmová teoretička 
Eugenie Brinkema (MIT) a post-
fenomenologicky orientovaný 
fi lozof Jan Slaby (Freie Unive-
ristät Berlin), literární vědkyně 
a  současně i  vizuální umělkyně 
Mieke Bal, mediální fi lozofka 
a antropoložka Christiane Voss 
(Bauhaus Universität Weimar) 
či teoretička nových médií i por-
nografi e Susanna Paasonen 
(University of Turku).

Na přislíbené recenze v odbor-
ných časopisech zatím čekáme, 
ale myslím, že hlavní devízou 
knihy je její interdisciplinární 

přístup, tedy že afekt zde sku-
tečně funguje jako to, co jed-
na z autorek knihy, Mieke Bal, 
kdysi označila za „putující kon-
cept,“ který na rozdíl od fi xních 
metodologií umožňuje mezio-
borový dialog. Afekty a  jejich 
aktivitu jednotlivé kapitoly 
knihy zkoumají v moderní lite-
ratuře, současném výtvarném 
umění, hororovém a dokumen-
tárním fi lmu, politickém zpra-
vodajství, muzejních expozicích 
i v animované pornografi i. 

Jaká byla spolupráce s  tolika 
věhlasnými badateli?

Pro mě to byla neuvěřitel-
ná škola jednak tím, že řada 
z těchto autorů jsou akademic-
ké „hvězdy“ zvyklé pracovat 
s  profesionálními a  ostřílený-
mi editory, takže kladli pocho-
pitelně stejné nároky i  na mě, 
a  jednak tím, že jsem se ocitl 
v  situaci, kdy jsem nejen sepi-
soval komentáře k  textům, ale 
rovněž dělal jazykovou redakci 
některým anglickým rodilým 
mluvčím. Mé počáteční obavy 
ale rychle rozprášila praxe: prá-
vě ti nejprominentnější autoři 
přijímali nadšeně mé návrhy 
k  přeformulování konkrétních 
pasáží, doporučení na další lite-
raturu k tématu i konstruktivní 
kritiku, ale rovněž byli schopni 
části svých textů několikrát 
přepsat, což osobně považuji za 
důkaz profesionality. Zkrátka 
zcela v duchu základního pravi-
dla, že odborná kritika nerovná 
se povýšené hodnocení, ale po-
moc s „dotažením“, vyjasněním 
a posílením argumentu.

To zní velmi příjemně. U  nás, 
mám pocit, mezioborová či 
mezikatederní spolupráce tak 
rozvinutá není.

Nechci polarizovat české a  za-
hraniční prostředí, vynikající 17
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a  skutečně konstruktivní posudky na své texty jsem dostal jak 
venku, tak u nás, a ty odfláklé nebo naopak ubíjejícím způsobem 
rigidní zrovna tak. Abych ale odpověděl na Vaši otázku… Mezio-
borová spolupráce byl hlavní impuls, který stál v polovině deva-
desátých let za vznikem PhD programu kulturní analýzy, který si 
tehdy vzala pod ochranná křídla značně liberální Amsterdamská 
univerzita a za jehož založením stála zmíněná literární teoretička 
a audiovizuální umělkyně Mieke Bal a filozof a komparatista Hent 
de Vries. Kdybych měl velmi zjednodušeně vystihnout hlavní my-
šlenku tohoto přístupu, jedná se o snahu zkoumat setkání a dia-
log mezi kulturním objektem (např. film, literární text, ale rovněž 
událost, rituál či situace) na jedné straně a teoretickým koncep-
tem, který prochází jednotlivými humanitními disciplínami, na 
straně druhé. Nejde tedy o to, přistupovat k danému kulturnímu 
objektu tradičně, v duchu karteziánského rozlišení na analyzují-
cí subjekt a analyzovaný objekt, z nějž ten prvně jmenovaný vy-
vodí ze své svrchované pozice nějakou stabilní pravdu. Naopak: 
literární text, film či videoklip mě může něco dost podstatného 
naučit, protože má sám určitou teoretickou aktivitu. To je jedna 
z hlavních premis kulturní analýzy a rovněž důvod, proč jsme se 
rozhodli afekt osvětlit právě z tohoto hlediska. 

Sám jste na Amsterdamské škole kulturní analýzy (ASCA) strá-
vil minulé jaro téměř dva měsíce na pozici hostujícího badatele. 
Jaké to bylo? 

Byl jsem pozván právě díky portrétnímu projektu a bylo to na-
prosto skvělé. Dodnes tam přednáší a  vedou workshopy nejen 
žáci Mieke Bal, jako např. filmová teoretička Patricia Pisters nebo 
mediální badatelka Esther Peeren, ale rovněž pro mě klíčové osob-
nosti, které inspirativně propojují film, literaturu a zájem o medi-
ální technologie. Například Abraham Geil, jehož se podařilo po-
zvat i na letošní festival PAF Olomouc, který byl právě na téma 
portrétu. Sympatické je, že i když jsou všichni vyučující instituci-
onálně zakotveni na svých katedrách, působí i zde, kde pomáhají 
právě interdisciplinárně založeným doktorandským studentům, 
kteří přicházejí z celého světa, a jejich disertačním projektům, kte-
ré jsou z hlediska konkrétních disciplín jen obtížně zařaditelné. 
Spatřuji v  tom velkou inspiraci i pro zdejší akademické prostře-
dí: kulturní objekty nevznikly v rámci izolovaných disciplinárních 
hranic, proto je možná na čase klást větší důraz na to, jak se na zá-
kladě mezioborového dialogu k těmto objektům přiblížit, a nikoli 
na to, jak zachovat – zcela iluzorní a nijak produktivní – oborovou 
čistotu.

Kromě výzkumu se věnujete také výuce. Jaké kurzy vedete?

Už druhým rokem učím dva doktorandské kurzy nazvané „Úvod 
do kulturní analýzy: afekt, médium, performativita“ a „Od draftu 
k disertaci: close reading a editace textů o umění, médiích a  li-
teratuře“, z nichž ten první se snaží aplikovat vše, co jsem právě 
popsal. Často se totiž setkávám s tím, že studenti mají zajímavé 
téma, stejně jako načteno spoustu odborné literatury, ale bojují 
s tím, jak téma takzvaně metodologicky uchopit, nebo jak téma 



tzv. „vměstnat“ do konkrétní metodologie. Snažím se je na zákla-
dě dialogu nad disertačními projekty, ale rovněž četby současné 
teorie, vést spíše k tomu, že je důležité, jaké koncepty budou po-
užívat, k jaké výzkumné perspektivě je jejich otázky vedou a co se 
jim díky daným konceptům podaří z  jejich zkoumaných objektů 
dostat.

Aby to ale nebylo příliš bezbřehé, spolu s tím se podrobně zabývá-
me třemi konkrétními koncepty (afekt, médium, performativita), 
jejich kontextem i konkrétními možnostmi použití. Jsou natolik 
obecné a zároveň produktivní, že jakmile je jednou vpustíte do 
vašeho disertačního myšlení, pomohou vám minimálně přijít na 
souvislosti, které vaši práci mohou výrazně posunout.

Ten druhý seminář je v podstatě takový workshop, kde studen-
ti pracují s  fragmenty nejen své právě vznikající disertace, ale 
rovněž s disertačními projekty ostatních. Navzájem si tyto texty 
během semestru posíláme a na základě konkrétní metodologie, 
kterou vypracoval sociolog Howard Becker, se snažíme jednotli-
vé fragmenty přepisovat a velmi pečlivě editovat, což vede nejen 
ke schopnosti „vypilovat“ vlastní argument, ale rovněž naučit se 
umění konstruktivní kritiky. Dost studentů mi už řeklo, že díky 
semináři je zase začalo psaní bavit. Přidanou hodnotou je pak 
opět onen mezioborový dialog. Už jen to, že historička zabývající 
se vztahem mezi církví a brněnskou městkou radou v době rané-
ho novověku musí číst a editovat kolegův text o amatérské fi lmo-
vé produkci kanadských indiánů, je pro oba doktorandy, kteří si 
témata současně představují, velmi přínosné. Jednou z mých am-
bicí je, že když pak někdo ze studentů dostane recenzní posudek 
z časopisu, kam zaslali svůj pracně vyrobený text, nezhroutí se, ale 
vezmou to jako pozitivní impuls k onomu přepsání.

Obecně řečeno se ve své výuce snažím aplikovat svou dosavadní 
výzkumnou zkušenost. V roce 2015 a 2017 jsem měl tu čest pů-
sobit jako postdoktorandský stipendista v Mezinárodním centru 
pro výzkum kulturních technik a fi lozofi i médií (IKKM) ve Výma-
ru, které funguje jako neuvěřitelně tvůrčí a zároveň kritická inte-
lektuální platforma. Na pravidelných workshopech, kde předsta-
vujete vaše výzkumná témata, se sjíždí badatelské špičky z celého 
světa a ty do vás nekompromisně perou: tohle si musíte přečíst; 
tohle nedává smysl; tohle už je dávno prozkoumáno; tohle má 
obří potenciál, ale… Strašně to tam jiskří a  z  člověka se kouří, 
jak si ani nestíhá udělat ze všeho toho kritického gejzíru poznám-
ky. Alespoň částečně se sem tuhle zkušenost snažím importovat, 
a soudě dle evaluací i osobní zpětné vazby to snad funguje.

Je možné u Vás psát diplomovou či disertační práci?

Určitě, několik bakalářek, diplomek i  jednu disertaci už na FF 
UP vedu, zejména studentů anglistiky. Přestože jsem zakotven 
primárně na děkanátu, teď navíc působím externě i na Katedře 
divadelních a fi lmových studií, kde učím jednak seminář o este-
tice současného videoklipu, ale rovněž kurz zaměřený na close 
reading teoretických textů z  oblasti mediální a  kulturní teorie. 19
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Pomalu se tak ke mně dostávají 
zájemci o diplomky i odsud.

Co Vás přivedlo k  afektu ve 
smyslu konceptu kulturní ana-
lýzy?

Odjakživa mě zajímalo umě-
ní jako intermediální prostor: 
jak fungují vizuální postupy 
v  literárním textu, jak litera-
tura ovlivňuje filmovou řeč 
a  jak naopak pracují výtvarní 
umělci s  určitým filozofickým 
konceptem. Stejně tak mě vždy 
zajímalo, jak nás umění formu-
je a  zasahuje nám do života 
– a  dlouho jsem pro to neměl 
lepší výraz než „intenzita“, 
která zkrátka hýbe s  formami 
i s námi. Francise Bacona a jeho 
formální násilí, s  nímž pomocí 
barev a  deformovaných tvarů 
redefinuje tvář, jsem již zmínil. 
Něco podobného mě fascinova-
lo i u modernistického spisova-

tele Richarda Weinera, které-
mu jsem se věnoval ve své knize 
Tváří v tvář beztvarosti: Afektiv-
ní a  vizuální figury v  moderní 
literatuře. Například v jeho po-
vídce „Smazaný obličej“ z roku 
1919 se objevuje děsivý fantom 
bez tváře a ve chvíli, kdy jej vy-
pravěč zoufale pojmenuje jako 
cosi beztvarého, jazyk se zcela 
rozsype, je ochromen a  spíš, 
než aby něco zobrazoval či po-
pisoval, začíná se chovat jako 
pohyblivá a  nesrozumitelná 
hmota. 

Nejde tedy jen o  intenzitu, 
která člověka nějak zasahuje 
a šokuje, ale také o její produk-
ci. Když jsem se začal afektem 
zabývat odborně, zpočátku mě 
uhranula právě jeho deleuzov-
ská reflexe, která afekt chápe 
jako tělesné a nepojmenovatel-
né vibrace, které jsou antisys-
témové, antireprezentativní 



a  vždy nějak unikají významu. 
Takový přístup je sice svůdný, 
ale moc daleko se s  ním ne-
dostanete. Začal jsem se tedy 
prokousávat autory, kteří be-
rou afekt seriózněji. Zejména 
Ernstem van Alphenem a Janem 
Slabym, kteří zastávají relační 
pojetí afektu jakožto dynami-
ky, která nejenže probíhá mezi 
subjekty a  objekty a  aktivuje 
nejrůznější situace, formy i my-
šlenky, ale rovněž tyto subjekty 
spoluutváří. Až úplně na ko-
nec jsem objevil práci fi lmové 
teoretičky Eugenie Brinkemy, 
kterou se loni rovněž podaři-
lo pozvat na PAF. Její práce je 
jedinečná tím, že na rozdíl od 
většiny afektové teorie zkoumá 
nikoli efekt, který afekty mají 
na diváky, nýbrž specifi cké for-
my, jež konkrétní afekty šoku, 
hrůzy, rozkoše či odporu v kon-
krétních audiovizuálních detai-
lech produkují.

Vzhledem k  tomu, že celá te-
orie afektu de facto začíná 
u Spinozovy Etiky (1677), můžu 
s trochou nadsázky říct, že jsem 
od jeho pojmu „aff ectio“, tedy 
stop a stavů, které afektivní síla 
v jedinci zanechá, dostal k jeho 
druhému pojmu „aff ectus“, 
a sice hybné síle, která přetváří 
lidská těla, fyzikální tělesa i my-
šlení. Problém je pak v  hlavně 
tom, že drtivá většina teoreti-
ků se ve 20. století přiklonila 
spíše na stranu onoho „aff ec-
tio“, která v podstatě znamená 
emoci. Kniha o  afektech, kte-
rou jsme dali s  van Alphenem 
dohromady, kráčí spíše směrem 
druhým a  afekt zkoumá jako 
proces, který je aktivován for-
mami a  následně sám aktivuje 
nejen pocity a  tělesné respon-
ze, ale hlavně situace, myšlenky 
a  hmatatelné formy. Pro kul-
turní analýzu je podstatné, co 
tvrdí van Alphen, a sice že mezi 
afektem a  emocí nutně není 

kauzalita. Když se například dí-
váte na béčkové horory, v kaž-
dém to vyvolá zcela jiné emoce; 
někdo je šokovaný, někdo vydě-
šený, jiný se jen ironicky usmívá 
a někoho to zase může eroticky 
vzrušit. Pro mě osobně není zas 
tak podstatné, jaké dáme afek-
tu přesné pojmenování, ale spí-
še to, co afekty v textech a ob-
razech dělají a jakým způsobem 
produkují nové významy.

Jak stará je vlastně tradice na-
hlížení na umělecká díla skrze 
afekty a kdy se v historii obje-
vuje?

Od pradávna. Už v Aristotelově 
Poetice ze čtvrtého století před 
naším letopočtem se klade pů-
sobivost jako stěžejní kritérium 
tragédie; jedna ze složek dra-
matického děje je pak „Pathos” 
čili drastický výjev, který má 
vzbudit úžas a  s  divákem řád-
ně otřást. A  ještě před Aristo-
telem mluvil Platón o božském 
třeštění básníka (tzv. Mánia) 
jako zdroji poezie, to je afektiv-
ní síla par excellence. Z tohoto 
pohledu byla antika neuvěři-
telně moderní; subjekt nebrala 
tak jako romantismus jako tvo-
řivého génia, který vyjadřuje 
své jedinečné nitro, ale vlastně 
jako médium, přes které afekt 
„pouze“ prochází.

V  jaké oblasti se badatelé za-
bývají afekty nejvíce, ve fi lmu, 
literatuře, médiích či v  antro-
pologii?

Nedá se určit dominantní ba-
datelské hnízdo, ale v poslední 
dekádě teorie afektu velmi sil-
ně rezonuje v  sociologii a  kul-
turní antropologii. Např. Jan 
Slaby má skvělou studii o tom, 
jak nejrůznější afektivní vazby 
ovlivňují organizaci a hierarchii 
práce v  „open space“ kance-
lářích, jak zde vznikají klíčová 21
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rozhodnutí a  jak nejrůznější 
setkání subjektů ovlivňují de-
legování úkolů. Vrací se tím 
v  podstatě ke spinozovskému 
pojetí afektu ve smyslu setká-
vání a  vzájemného přetváření 
těl. 

Právě v uměnovědách – esteti-
ce, literární vědě či filmových 
studiích – se ale teorie afektu 
velmi dynamicky rozvíjí. Zmí-
něná Brinkema však ostře kri-
tizuje, že se tak dominantně 
děje právě ve vztahu k subjek-
tu a jeho afektivnímu zasažení, 
které nám nic nového neřekne. 

Které umělecké oblasti jsou 
pro Vás nyní z  hlediska por-
trétu nejzajímavější?

Zatímco třeba současná litera-
tura je podle mě velmi expe-
rimentální v  tom, jak pracuje 
s portrétováním subjektů a za-
jímá se nejen o lidi, ale rovněž 
zvířata, stroje, neživé objekty 
i  technologie, literární věda se 
k  portrétu většinou staví jako 
k  neproblematickému dohod-
nutému termínu, který není 
třeba zpochybňovat; tedy jako 
k  jakési realistické podobizně. 
Filmová teorie se vzhledem 
k  portrétu zase mnohem více 
zaměřuje buď na avantgardní 
produkci nebo experimentální 
filmy ze 60. let, například War-
holovy slavné Screen tests. Sám 
pojem portrétu je pak bohužel 
nejčastěji redukován na zobra-
zení tváře, ta však žádnou nut-
nou podmínkou portrétu není.
Osobně mě poslední dobou 
nejvíce zajímá videoklip, kte-
rý si v  tomto pohledu prošel 
pozoruhodným vývojem. Když 
necháme stranou klasickou 
MTV estetiku 80. a 90. let, kdy 
hlavní funkcí klipu bylo zvidi-
telnit hvězdu, zdůraznit text 
a  nějak originálně vizualizovat 
daný song, objevují se už po-

čátkem 90. let zajímavé para-
doxy. Hvězdy populární hudby 
začínají být totiž zviditelňo-
vány dost subverzivně k  sobě 
samým. Pro ilustraci uvedu dva 
příklady. Prvním z nich je Black 
or White od M. Jacksona, který 
roku 1991 natočil John Landis. 
V kontinuitě s narativem klipu, 
který je vlastně poctou kultur-
ní globalizaci a  hlavně etnické 
rovnoprávnosti, se závěr vrací 
do mizanscény studia, v  němž 
před kamerou sledujeme po-
čítačově generované proměny 
tváří, které dál zpívají Jackso-
nův text. Je tvůrčím způsobem 
znepokojivé, že klip, který celou 
dobu exponuje pestrou kulturní 
identitu, najednou ukazuje tvář 
jako produkt digitální technolo-
gie. Jednak sledujeme digitální 
morfující tváře, které nemají 
s lpěním na identitě nic společ-
ného – což se vlastně zcela bije 
se sdělením klipu – a jednak více 
než Jacksonovo sdělení sleduje-
me audiovizuální médium, kte-
ré portrétuje samo sebe a  své 
technologické možnosti.

Druhý příklad se ubírá zcela od-
lišným směrem a jedná se o klip 
k  písni „Nothing Compares to 
You“ od Sinéad O’Connor, který 
v  roce 1990 natočil John May-
burry. V  průběhu klipu sledu-
jeme zpěvačku, jak se s  melan-
cholickým výrazem a v dlouhém 
černém kabátu prochází po pod-
zimním parku za Paříží. Téměř 
celý klip je komponován z detai-
lů její bledé zpívající tváře, která 
se na černém pozadí střídavě 
dívá do kamery a odvrací zrak. 
Formálně se tak klip navrací ke 
klasické mistrovské kompozici 
portrétu. Fascinující na něm je 
ale hlavně to, že nás naprosto 
zbavuje klasické fyziognomic-
ké představy, ze které tradiční 
portrét vychází, a sice že tvář je 
brána do duše. Sledujeme totiž 
zvláštní melancholickou tvář, 

která z  playbacku zpívá nějaký 
text, ale přitom nás vlastně do 
žádného nitra nepouští. Fun-
guje spíš jako jakási rezonanční 
deska a  rytmická membrána, 
která je nedílnou součástí ce-
lého audiovizuálního pohybu. 
Definitivní dekonstrukce klasic-
kého pojetí tváře pak přichází 
ve chvíli, kdy zpívá o slze. Ta se 
totiž na obraze skutečně objeví, 
ale opožděně, a navíc zcela umě-
le – bez zarudlých očí a odpoví-
dající mimiky. Spíše než o nějaké 
emocionální svědectví tak jde 
o  skvělou žánrovou hru, která 
říká – na tomto místě a teď by 
se měla objevit slza, protože se 
o  ní právě teď zpívá. Namísto 
splněného očekávání ale přichá-
zí zkrat. 

Nejvíce mě ovšem zajímá sou-
časný hip hop a  např. režisér 
Hiro Murai, který nedávno na-
točil velmi kontroverzní klip 
This is America na téma maso-
vého střílení, policejního násilí 
a  rasové nerovnosti. Studie, 
která vznikla na mém pobytu 
v  Amsterdamu, se zabývá kli-
pem Chum (2012), který na-
točil pro mladičkého rappera 
Earla Sweatshirta. Tvář je zde 
agresivně exponována v  nej-
různějších polohách a situacích 
a  juxtaponována zejména se 
zvířecími hlavami žab a  psími 
maskami. Když se na to člověk 
dívá opakovaně a  pozorně, 
všimne si, že vůbec nejde o ně-
jaký narcistní portrét rappera 
a  jeho životního příběhu, ale 
o  proměnu tváře v  audiovizu-
ální rozhraní, které nesděluje 
pocity, ale zesiluje interakci 
zvuků, obrazů a textu.

Nejedná se pak ale v tomto pří-
padě také o upozaďování auto-
ra díla?

U klipu je tohle vždy problém, 
protože se jedná o  ryze kolek-



tivní dílo. Máme autora hudby, 
většinou kapelu, label, který si 
videoklip zpravidla objedná; 
pak máme producenta, stu-
dio, režiséra klipu a performe-
ry, kteří se ne vždy překrývají 
se zpěváky či muzikanty. Ne-
jde jen o  audiovizuální důkaz 
barthesovské smrti autora, ale 
rovněž zpochybnění tradič-
ní defi nice, která říká, že klip 
primárně slouží ke komerční 
propagaci. Otázkou totiž je, 
co se tu vlastně propaguje. Jde 
o  „promo“ písně, muzikanta, 
labelu, studia, nebo režiséra? 
Těžko říct…

Je zkrátka načase vzít videoklip 
vážně nejen jako popkulturní 
produkt či umělecké dílo, ale 
rovněž jako partnera fi lozo-
fi ckého dialogu a  teoretický 
objekt – tak, jak se to stalo už 
dávno s  literaturou, fi lmem 
a  vizuálním uměním. Právě na 
téma estetických proměn, ale 
rovněž produkčních a  recepč-
ních praktik současného video-
klipu jsme proto loni s dánským 
badatelem Mathiasem Bondem 
Korsgaardem dali dohromady 
speciální číslo britského časo-
pisu Music, Sound, and the Mo-
ving Image. Přispěli nám do něj 
zakladatelské osobnosti oboru 
jako Steven Shaviro a  Carol 
Vernallis, kteří v  klipu spatřu-
jí obrovský potenciál pro celá 
kulturní a audiovizuální studia.

Nakolik nás při vlastní styliza-
ci na sociálních sítích ovlivňují 
popkulturní vyobrazení tváří 
celebrit nebo naopak obličeje 
zcela neznámých vedlejších 
postav videoklipů; nedochází 
např. k  anonymizaci, případně 
uniformizaci portrétu? 

Myslím si, že problém portrétu 
na sociálních sítích spočívá v ně-
čem trochu jiném než v anony-
mizaci a  uniformizaci, a  sice 

v tom, že sociální sítě se od pro-
storu sdílení staly prostorem 
pro narcistní sebepropagování. 
Když nechám stranou klasickou 
selfi e obsesi, fabrikování šťast-
ného i  úspěšného života a  ob-
líbené hashtagy jako #blessed 
nebo #purelove, přítomnost 
na sociálních sítích se stává tím 
nejnaivnějším návratem k  au-
toportrétu. Permanentně nám 
záleží nikoli na tom, co ze sebe 
dostaneme, ale jak nás za to 
bude vnímat okolí. Jako příklad 
nám mohou posloužit takzva-
né diskuse na Facebooku, což 
jsou v podstatě diskurzivní po-
dobizny. Nefungují jako dialog, 
kdy konkrétním osobám něco 
sdělujete a zároveň jim naslou-
cháte otevřeně s  tím, že vaši 
perspektivu může tento dialog 
proměnit, ale jako paranoidní 
řeč, kdy se „sdílené“ já vyjad-
řuje s  vědomím, že mě bude 
náhodný uživatel sociálních sítí 
číst a hodnotit. Vzniká tak pod-
le mě dost těsný prostor, který 
je spíš platformou pro narcistní 
expozici sebe sama a současně 
návratem k  tomu nejbanálněj-
šímu pojetí portrétu – a  sice 
„reálné“ podobizny. Když můj 
oblíbený teoretik van Alphen 
píše o  amatérské internetové 
pornografi i, říká, že nastává 
změna paradigmatu od voyeuri-
smu k exhibicionismu. Myslí to 
tak, že dnes už si natáčí, a hlav-
ně sdílí porno téměř každý, aniž 
by se na něj vlastně ještě někdo 
koukal. Mám pocit, že něco po-
dobného se děje i na sociálních 
sítích. Spíše než portrét je to
v podstatě antiportrét.

RJ
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Proměny 
archivu

Archivy mohou být cenným zdrojem informací k rekonstrukci in-
dividuálních a kolektivních identit, různé komunity díky nim mo-
hou formovat vlastní kulturní a politické programy v boji za svá 
práva. S postupující digitalizací se však mění jak jejich podoba, 
tak práce s nimi. O proměnách archivu jsme si povídali s Dani-

elem Nemravou a Radimem Zámcem z katedry romanistiky.
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Katedra romanistiky se nově 
podílí na mezinárodním pro-
jektu TRANS.ARCH: Archives 
in Transition: Collective Me-
mories and Subaltern Uses, 
který je financován z prestižní-
ho rámcového programu Hori-
zon 2020. Mohl byste projekt 
přiblížit?

D. N.: Začal bych tím, že uděle-
ný grant je vyvrcholením mno-
haletého úsilí o  prestižní me-
zinárodní spolupráci. Za ním 
se skrývá neviditelná mravenčí 
práce systematického budová-
ní sítě kontaktů s  prestižními 
pracovišti v  Evropě a  Latin-
ské Americe, která je jedním 
z hlavních předmětů zkoumání 
olomouckých hispanistů. Tyto 
vazby bylo nutné soustavně 
upevňovat nemalými dušev-
ními a  finančními investicemi 
v  podobě vzájemných zvaných 
přednášek, workshopů, konfe-
rencí nebo výuky. Bylo prostě 
nutné u zahraničních partnerů 
nejprve získat jakousi důvěru 
v  naše schopnosti obstát na 
mezinárodní úrovni.

Jak již název napovídá, jedná 
se o  transdisciplinární projekt 
v oblasti společenských a huma-
nitních věd, který sleduje dva 
hlavní cíle zkoumání. Prvním 
z  nich je popis a  analýza sou-
časné metody práce zejména 
s  archivy tvořenými různými 
komunitami na okraji společen-
ského spektra (migranti, homo-
sexuálové, v  kontextu Ameriky 
indiánské menšiny atd.). V rám-
ci tohoto výzkumu se projekt 
zaměřuje na proces tvorby no-
vých archivů a  jejich využívání, 
případně na nové přístupy a de-
finování archivů stávajících slou-
žících k  vědecké, společenské 
či politické prezentaci, zároveň 
interpretaci různých komunit, 
případně k  jejich uměleckému 
ztvárnění. Druhým, obecnějším 

cílem, který vlastně doplňuje 
ten první, je teoretická a meto-
dologická revize pojmu „archiv“ 
reflektující jeho „přechodný“ 
nebo neukotvený status, zvláš-
tě v  dnešní době, která si říká 
postfaktická, v  době fake news 
a různých forem populismu. Bu-
deme tedy pečlivě zkoumat jeho 
komplexní charakteristiku: vznik, 
uspořádání, proměny v  éře digi-
talizace, centralizaci, dostupnost, 
reprezentativnost atd.

Přidělený grant má pomoci vy-
tvořit zázemí pro výzkum na 
partnerských institucích (zalo-
žení výzkumných center a  ba-
datelských týmů) a  jejich vzá-
jemnou spolupráci, financovat 
sérii workshopů, konferencí. 
Vzájemná spolupráce a  předá-
vání zkušeností se nebudou 
odvíjet jen v diskursivní rovině 
na téma společenské relevance 
archivu, jeho pozitivnímu vyu-
žití ve společnosti nebo naopak 
zneužití k  manipulaci historie, 
v  mocenském boji, nýbrž i  na 
úrovni samotné práce s  archi-
vem jakožto zdrojem poznání: 
jak pracovat s  rukopisy, jak je 
analyzovat pomocí nejnověj-
ších technologií, jak umožnit 
jejich zveřejňování, do jaké 
míry tuto práci mohou ovlivnit 
státní instituce a  datová cent-
ra atd. Výsledkem bádání bude 
série studií a  kolektivních mo-
nografií, které postihnou  kom-
plexní funkci a  potřebu ote-
vřeného archivu jak v  obecné 
diskursivní rovině, tak i v kon-
krétních případových studiích 
v  oblastech práva, politologie, 
sociologie, historie, literatury 
a kultury obecně. TRANS.ARCH 
se zvláště zajímá o studium růz-
ných politických, soudních, kul-
turních a  uměleckých využití 
archivů stávajících a tvořených 
etnickými a krajanskými komu-
nitami či tzv. LGBT menšinami 
v Evropě a Latinské Americe.

Se kterými zahraničními praco-
višti olomoucká katedra roma-
nistiky na projektu spolupracu-
je?

D. N.: Nápad se zrodil na sklon- 
ku roku 2018 při mé poslední 
návštěvě univerzity Tres de 
Febrero v  Buenos Aires, kde 
jsem byl osloven kolegy z  ka-
tedry komparatistiky vedené 
prof. Danielem Linkem, zda-
li bychom nepodali společný 
projekt v  rámci Horizon 2020. 
Jeho vědecký tým se již delší 
čas zabývá tématem paměti 
a  rolí archivu při definování 
identit menšin. Nicméně pro-
to, abychom v  těžké evropské 
konkurenci uspěli, jsme potře-
bovali silného partnera v  rám-
ci EU, úspěšného v  získávání 
takto prestižních grantů. Oslo-
vili jsme proto prof. Rolanda 
Spillera, významného hispa-
nistu z  Frankfurtské univer-
zity, který přijal roli hlavního 
řešitele. Poté jsem jmenované 
kolegy v únoru 2019 pozval na 
několikadenní pracovní schůz-
ku na katedru romanistiky do 
Olomouce, kde projekt v  zá-
kladních rysech vznikl, včetně 
akronymu TRANS.ARCH. Do 
projektu jsme přizvali dalších 
šest univerzit. Z Latinské Ame-
riky kromě Universidad Tres 
de Febrero (UNTREF) se při-
dali kolegové z  Pontífica Uni-
versidad Javeriana z  Bogoty, 
Pontífica Universidad Católica 
z  Limy a  Universidad Nacional 
del Litoral z  Argentiny. Z  ev-
ropských institucí to jsou ješ-
tě Universita degli Studi Roma 
Tre, Universidad de Sevilla, 
Universitat de Valencia. Jedná 
se tedy o  konsorcium devíti 
univerzit, respektive pracovišť, 
které se dlouhodobě v různých 
oblastech vzdělávání zabývají 
studiem latinskoamerické spo-
lečnosti a kultury. 



Z  jakého pohledu na archiv 
v  rámci výzkumu vycházíte? 
Jak archiv defi nujete?

D. N.: Jak známo, postmoder-
ní kolaps či relativizace velkých 
narativů jako hlavního zdroje 
poznání a  interpretace minu-
losti daly velký prostor malým 
či osobním dějinám a  vedly 
k přehodnocení způsobů práce 
při rekonstrukci a  interpretaci 
minulosti jakékoli lidské čin-
nosti. Tato transformace měla 
zásadní dopad na práci s  ar-
chivy. Zaprvé, do archivů byly 
zahrnuty dokumenty a materi-
ály do té doby ignorované, což 
vedlo ke vzniku zcela nových 
badatelských metodologií, 
k  novému defi nování funkcí 
a  významu archivu. Vidíme to 
například u  postkoloniálních 
respektive subalterních studií, 
feministických teorií atd. Fe-
ministická hnutí rozšířila své 
archivy o  řadu materiálů, kte-

ré byly původně považovány 
za „triviální“. Za druhé, mimo 
akademickou obec různé skupi-
ny a  komunity začaly využívat 
existující archivy, včetně novo-
dobých archivů poskytujících do-
kumenty vytvořené represivním 
aparátem státu, a vytvářet nové, 
podobně jako například u  nás 
známý portál Paměť národa. 
Díky nim tyto komunity formují 
vlastní kulturní a  politické pro-
gramy v boji za svá práva. Demo-
kratizující impuls digitální revo-
luce změnil postupy a publikace 
archivní práce. Inovace v digitál-
ních médiích usnadnily vědcům 
a skupinám občanské společnos-
ti obecně shromažďovat, organi-
zovat a sdílet dokumenty z jejich 
výzkumu ve formátech, které na-
rušují tradiční modely produkce 
znalostí. Roste význam alterna-
tivních, „neprofesionálních“ ar-
chivů, které se vymykají kontrole 
tradičních institucí v  přístupu 
k primárním zdrojům.27
rušují tradiční modely produkce 
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Archivy tedy zkoumáme jako 
fenomén, jako dynamickou 
a  otevřenou entitu, která se 
stala předmětem zájmu ob-
čanské společnosti. Zkoumá-
me je jako klíčový zdroj v úsilí 
o  rekonstrukci individuálních 
a  kolektivních identit v  reakci 
na negativní vlivy globalizace, 
zejména v rozvojových zemích, 
se všemi riziky, které s takovou 
otevřeností souvisejí. 

Dříve byly archivy převážně 
analogové, dnes je obří množ-
ství informací uloženo v  dato-
vých centrech. Jakou roli dnes 
sehrávají ve společnosti klasic-
ké archivy? 

R. Z.: Možná to čtenáře pře-
kvapí, ale kvůli nákladnosti 
a  složitosti celého procesu di-
gitalizace je jen relativně malá 
část archiválií převedena do 
digitální podoby. Stále tedy ži-
jeme převážné v  „analogové“ 
době. V posledních desetiletích 
se však poněkud mění způsob, 
jakým společnost, alespoň ta 
latinskoamerická, k  ofi ciálním 
archivům přistupuje. Dnes tyto 
instituce zdaleka nenavštěvu-
jí jen profesionální badatelé 
z  univerzit. Archivy se staly 
předmětem zájmu aktivistů, 
právníků, zástupců indiánských 
etnik, a  dokonce i  umělců. Ti 
všichni využívají archiválie ke 
své práci, k domáhání se svých 
práv nebo k načerpání inspira-
ce pro uměleckou tvorbu.    

Budou podle Vás v  budoucnu 
veškeré archiválie digitalizová-
ny, nebo zde bude nějaká spe-
cifi cká část pouze v analogové 
formě? 

R. Z.: V  dlouhodobé perspek-
tivě budou asi digitalizovány 
všechny archiválie. Je to ale 
běh na opravdu dlouhou trať. 
V roce 2010 ředitelka Národní-

ho archivu prohlásila, že i  při 
třísměnném provozu by trva-
lo digitalizovat všechny doku-
menty asi 300 let! Digitalizace 
je velmi zdlouhavý a  nákladný 
proces. Vzácné, velkoplošné či 
poškozené archiválie nemůžete 
jednoduše vložit do zásobníku 
automatického skeneru. Navíc 
je nutné u  každé digitální ko-
pie ověřit její kvalitu a věrnost 
originálu. Proto se často při di-
gitalizaci volí strategie převést 
přednostně do elektronické 
podoby ty dokumenty, o které 
občané či badatelé jeví nejčas-
těji zájem nebo kterým hrozí 
zničení.   

Myslíte si, že někdy dojte k pro-
pojení veřejně přístupných ar-
chivů s daty ze sociálních médií?
Např. ve formě veřejného time-
linu, kde by měl uživatel mož-
nost vyhledat podle informací 
ze soukromého života jejich 
kontext a události života veřej-
ného. 

R. Z.: Nejsem IT specialista, tak-
že má odpověď bude odpovědí 
fi lologa a běžného uživatele Fa-
cebooku. Archiválie obsahující 
osobní údaje žijících osob není 
možné zpřístupňovat, aniž by 
byl o tom dotyčný informován 
a  mohl vznést námitku. Archi-
válie obsahující citlivé údaje 
dokonce vyžadují písemný sou-
hlas dotčené osoby. V  tomto 
světle může být právně proble-
matické zveřejňovat archiválie 
na sociálních sítích. U  již ze-
snulých lidí se pak zase nabízí 
otázka, do jaké míry jsou infor-
mace o nich relevantní pro žijící 
uživatele sociálních sítí. Lidi na 
Facebooku přece fascinuje mož-
nost sdílet to, co právě prožíva-
jí. Jsem tedy k  tomu poměrně 
skeptický, ale jak jsem uvedl na 
začátku, nejsem odborník na 
tyto technické aspekty archiv-
nictví.

Jak užívají např. migranti či se-
xuální menšiny archiv k  uplat-
ňování svých práv? 

D. N.: V Latinské Americe se ne-
jedná jen o tyto sociální skupi-
ny. Například v 70. a 80. letech 
20. století, kdy v  Argentině 
vládla vojenská junta, docháze-
lo k masivnímu porušování lid-
ských práv napříč společností. 
Tajná policie a  armáda proná-
sledovaly kromě levicových ak-
tivistů i  příslušníky sexuálních 
menšin. V archivech uchováva-
jících dokumenty vytvořené re-
presivním aparátem státu (Ar-
chivo Nacional de la Memoria, 
Argentina, Centro Documen-
tal de la Memoria Histórica of 
España, Archivo Histórico de la 
Policía Nacional of Guatemala) 
je o těchto praktikách dostatek 
důkazů, které s  úspěchem po 
pádu diktatury využili právníci 
a  organizace zastupující oběti 
(např. Asociace Matky z  Pla-
za de Mayo, matky, které se 
během diktatury pravidelně 
scházely před prezidentským 
palácem s  fotografi emi svých 
zmizelých dětí), aby se domohli 
zadostiučinění u soudů či u ko-
misí pravdy a  usmíření. Do-
morodí obyvatelé se zase díky 
dokumentům z  koloniálního 
období uložených v  archivech 
ve Španělsku (Archivo General 
de Indias v  Seville) či Latinské 
Americe domohli potvrzení 
svých teritoriálních práv.    

Známe z  minulosti příklady, 
kdy byl archiv naopak zneužit 
k diskriminaci?

R. Z.: Nevím, jestli přímo k dis-
kriminaci, ale trestná činnost, 
kde jistým způsobem fi gurují 
archivy, není výjimečná. Napří-
klad GIBS řeší ročně několik 
desítek případů zneužití infor-
mací z  policejních archivů či 
databází. Z minulosti zase zná-28
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me případy zničení či padělání 
archiválií s cílem zahladit stopy 
nezákonného jednání. Často se 
tak děje například při změnách 
režimu, viz svazky STB. Tako-
vých příkladů najdeme hodně 
i v Latinské Americe, která si ve 
20. století prošla vlnou vojen-
ských diktatur. Jedinou výjim-
kou je snad jen Kuba, kde jsou 
všechny instituce plně pod kon-
trolou režimu a  kde prakticky 
neexistuje svobodný přístup 
k  informacím a možnost alter-
nativního sběru dat, která by 
pomohla v boji za lidská práva. 

V  souvislosti s  rozmachem in-
ternetu a  moderních techno-
logií bývá často skloňována 
ochrana osobních údajů. Dis-
kutovalo se toto téma již dříve 
za existence pouze analogo-
vých archivů?

R. Z.: Téma ochrany osobních 
údajů je v evropském právu re-

lativně nové. Na Západě se prv-
ní specifické zákony na ochranu 
osobních údajů začaly objevo-
vat až v  70. letech 20. století. 
U nás se toto téma dostalo do 
povědomí až po sametové re-
voluci. Přesto ale zákon ČNR 
o  archivnictví z  roku 1974 ob-
sahoval ustanovení, na základě 
kterého bylo možné odmít-
nout nahlížení do archivu, po-
kud by byly dotčeny „právem 
chráněné zájmy osoby“, jíž se 
informace týkaly. Tato právní 
formulace se vztahovala na do-
kumenty mladší 50 let a mohla 
se v praxi uplatňovat různě, od 
čistě účelové aplikace sloužící 
hlavně k  utajení informací až 
po ochranu soukromí a ochra-
nu osobnosti dotčených osob. 
Po revoluci se toto téma obje-
vovalo hlavně v  souvislosti se 
zveřejňováním identity přísluš-
níků a  spolupracovníků StB. 
A zdá se, že jde o věc stále aktu-
ální. Například loni se objevila 

v tisku zpráva, že ministerstvo 
vnitra se chystá pomocí nové 
vyhlášky zakázat zveřejňování 
identity příslušníků bývalé StB 
s poukazem na GDPR a ochra-
nu osobních údajů. Nakonec 
však po tlaku části veřejnosti 
od tohoto problematického zá-
měru ustoupilo.     

RJ





Mezi 
zdmi 
Princetonu
Kamenná nádvoří se zdmi porostlými ojíně-
ným břečťanem, zdánlivě nekonečné uličky 
knihoven a semináře s cateringem. S Janem 
Buráněm z katedry fi lozofi e jsme nakousli, 
jaké je to být Fulbrightovým stipendistou 
a studovat na Princetonské univerzitě.
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Proč jsi vyrazil právě na Princetonskou univerzitu?

Je to jedna z  univerzit, kde působí Philip Pettit. S  ním jsem se 
setkal na podzim 2017 v Praze, kam přijel coby keynote speaker 
konference o  republikanismu a kde kromě toho odučil třídenní 
seminář na FSV. Líbil se mu můj dizertační projekt a já měl zase 
pocit, že bych ve své práci mohl využít jeho republikánskou teo-
rii. Tady je asi třeba zmínit, že Pettitův republikanismus nemá nic 
společného s americkou republikánskou stranou. Jedná se o pro-
jekt znovuoživení určitých myšlenek týkajících se svobody, dělby 
moci a kontroly vlády, které do značné míry určovaly politické de-
baty v antickém Římě, renesanční Itálii a Británii 17. – 18. století, 
ale ztratily se s nástupem liberalismu. Každopádně, prof. Pettit 
učí zimní semestry na Princetonu a  letní na Australian National 
University. Protože jsem nejprve potřeboval sehnat financová-
ní a  také jsem chtěl mít před odjezdem více načteno, rok 2018 
nepřipadal v  úvahu. V  letním semestru 2019 hostoval Philip na 
Oxfordu, a tak z toho vyšel zimní semestr toho roku. Teprve ve 
fázi zařizování jsem zjistil, že na Princetonu vyučuje i Jan-Werner 
Müller, který napsal jednu z  nejdůležitějších knih týkajících se 
mého tématu. Měl jsem tedy v tomto ohledu štěstí hned dvakrát.

Nakolik náročné je získat Fulbrightovo stipendium? 

Nedokážu dost dobře posoudit, jak náročné je projít samotným 
výběrovým řízením. Pokud se správně pamatuji, říkali nám, že 
úspěšný je cca 1 ze 3 uchazečů. Sám jsem se o  to ale pokoušel 
poprvé (naštěstí to vyšlo), a přinejmenším na nějakou dobu i na-
posled. Jednak jsme totiž museli slíbit, že nejméně dva 2 roky po 
návratu budeme „diseminovat“ nabyté znalosti ve své domovské 
zemi, jednak už samo splnění všech náležitostí k přihlášce je časo-
vě a energeticky tak náročné, že by bylo možné považovat ho za 
„nulté“ kolo výběrového řízení – kdo to nemyslí opravdu vážně, 
prostě to vzdá dříve, než vůbec dokončí přihlášku. 

Výběrové řízení samotné má tři kola. V prvním váš projekt posu-
zují ve Fulbrightu. Ty, které vyberou, pošlou na peer review ne-
závislým lidem ve vašem oboru. Ti, kteří získají pozitivní posud-
ky, jsou pak pozváni na ústní pohovor před šestičlennou komisí. 
Všechno je samozřejmě v angličtině, ale slyšel jsem, že v undergra-
duate kategorii, kde jsou studenti, kteří jedou do USA studovat 
tamního bakaláře, nejsou v tomto ohledu nijak přehnaně vysoké 
nároky. S námi se ovšem už nikdo nemazal a museli jsme doložit 
jazykovou znalost na úrovni proficiency.

Jak vypadal tvůj běžný den na Princetonu?

Mojí nejoblíbenější částí dne bylo často ráno. Normálně nejsem 
ani trochu ranní typ, ale vyrostl jsem na Harrym Potterovi a v Gra-
duate College, kde jsem bydlel, jsme měli velice harrypotterovskou 
dining hall. Podávaly se tam samozřejmě i večeře, ale z nějakého 
důvodu jsem měl radši snídaně, zvlášť později v semestru, kdy už 
bývalo ráno chladno – projít kamennými nádvořími se zdmi po-
rostlými ojíněným břečťanem a potom si dát kafe a toust s mar-



meládou… Pravda, ke konci už jsem ty tousty nemohl ani vidět, 
teď na ně ale opět rád vzpomínám.

Po snídani záleželo, měl-li jsem ten den nějaký seminář, nebo ne. 
Graduate semináře na Princetonu trvají zpravidla tři hodiny a prů-
měrné požadavky četba/týden/předmět činí cca 80 stran z knih 
plus 4–6 článků, tedy poměrně hodně práce. Když jsem zrovna 
neměl seminář, připravoval jsem se na nějaký další. K tomu jsem 
většinou využíval buď malou soukromou knihovnu, kterou jsem 
sdílel s asi deseti dalšími doktorandy působícími na mé katedře, 
nebo hlavní princetonskou Firestone Library. Ta je prostě úžas-
ná, 6 pater, přes 7 milionů svazků, a údajně by trvalo déle projít 
všechny uličky mezi jejími regály než dojít pěšky z Princetonu do 
New Yorku.

Ideální bylo, když byl nějaký seminář přes oběd. Princeton je totiž 
nejbohatší univerzita v přepočtu na studenta (Harvard je bohat-
ší, má ale víc studentů), takže např. na „přesobědové“ semináře 
byl vždy zajištěn výborný catering. Smutnější to bývalo s večer-
ním programem. Velkou většinu studentů v Princetonu tvoří totiž 
undergraduates ve věku našich bakalářů a hranice pro pití alkoho-
lu v USA je 21 let. V důsledku toho jsou v celém městě Princeton 
pouze tři bary, které mají otevřeno po desáté hodině. Jeden z nich 
se sice nachází přímo v  Graduate College, nicméně přemluvit 
Američana, aby s vámi ve všední den zašel na jedno pivo, je i tak 
v podstatě nemožný úkol. V pátek se pak naopak všichni ztřískají 
jako dobytek, zatímco vy jen nevěřícně stojíte opodál. Naštěstí je 
mezi doktorandy na Princetonu až 40 % cizinců, takže úplně sami 
v tom taky nejste.

V čem byl největší rozdíl oproti běžnému dni u nás?

To už jsem vlastně z větší části popsal, konkrétně v mém případě 
to ale bylo především v množství práce, kterou jsem tam udělal. 
Chtěl jsem tamní pobyt v tomto ohledu využít opravdu na maxi-
mum. Důsledkem bylo, že ačkoli jsem si pobyt velmi užil, nakonec 
jsem se už opravdu těšil, až si po návratu domů trochu odpočinu.

Setkal ses zde také s dalšími Čechy?

Co vím, na Princetonu aktuálně studuje všeho všudy jen jeden 
Čech. Shodou okolností tam ve stejný čas jako já byl ještě jeden 
na dočasnou stáž, já se znal s ním a on zase s tím, který tam stu-
duje. Skončilo to tak, že jsme každou středu chodili společně na 
oběd, aby se tomu, který tam žije permanentně, tolik nestýska-
lo po rodném jazyce. Těchto Czech-culture lunches se účastnila 
ještě jedna Slovenko-Rakušanka, která má část rodiny v Čechách. 
Největší legrace ale byla, když se k nám čas od času nachomýtl ně-
který z našich amerických známých. Člověk si pak připadal velice 
exoticky a tajemně, mohli jsme se ptát na různé stereotypy, dělat 
si z nich legraci a tak podobně.

Co se těch stereotypů týče, byli byste překvapení, co všechno ta-
kový běžný princetonský student všechno ví o realitě a dějinách 33
který z našich amerických známých. Člověk si pak připadal velice 
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střední Evropy. Bohužel je to 
ale jen elitní záležitost – v Ame-
rice vítěz tak trochu bere vše 
a platí to i o vzdělání. Dvakrát 
se mi stalo, že jsem v obchodě 
vyměňoval vadné zboží, po-
kladní mi vrátila peníze, dala 
mi nový výrobek, a  kdybych ji 
neupozornil, zapomněla by za 
něj chtít zaplatit. Nebo jsem 
jednou byl na výletě na jednom 
majáku na pobřeží. Jeho hlídač, 
když se dozvěděl, že jsem z bý-
valého Československa, se mě 
ptal, jestli náhodou neznám 
XY. Přirozeně jsem se domní-
val, že se jedná o  nějakou bý-
valou sportovkyni. Ukázalo se 
ale, že to byla jeho spolužačka 
ze základní školy, která do USA 
emigrovala s  rodiči poté, co 
u nás „v šedesátém osmém byla 
ta válka“… Přitom ten člověk 
rozhodně nebyl hloupý a  měl 
např. ohromné znalosti o  his-

torii americké války za nezávis-
lost, která byla jeho koníčkem. 
Ale tak prostě funguje americký 
vzdělávací systém, když máte 
štěstí a jste v 1–2 % nejlepších 
studentů, naučí vás všechno, ji-
nak vás nenaučí skoro nic.

Co bylo hlavní náplní tvého po-
bytu? Jaké kurzy jsi navštěvo-
val?

Na Princeton jsem jel přede-
vším konzultovat téma své di-
zertace. Ta je kritikou jistého 
Carla Schmitta, který býval „ko-
runním právníkem třetí říše“, 
dnes je ale opět populární pře-
devším díky svému pojetí „poli-
tična“ a suverenity. Schmittovi 
dnešní pokračovatelé stojí za 
ideologiemi hnutí, jako je špa-
nělské Podemos, řecká Syriza 
či argentinský neo-perónistic-
ký Partido Justicialista. S  prof. 

Pettitem jsem tedy konzultoval 
hlavně argumentační strategii 
proti Schmittovi a  jeho epigo-
nům. Podobné konzultace jsem 
měl i s prof. Müllerem.

Chodil jsem taky na tři dokto-
randské semináře. Jeden vedl 
prof. Pettit a  probíral tam 
s  námi obsah nové knihy, kte-
rou v té době psal. Druhý vedl 
Jan-Werner Müller a  probírali 
jsme na něm různé (historické 
i  současné) texty z  teorie de-
mokracie. Cílem třetího byla 
zpětná vazba na papery vyu-
čujících a  dizertační projekty 
doktorandů a  organizoval ho 
prof. Stephen Macedo. Zvláště 
první dva semináře byly zajíma-
vé nejen po stránce obsahové, 
ale i  formální – pedagogické. 
Zatímco prof. Pettit vždy cca 
20–30 minut frontálně předná-
šel a potom jsme s ním asi 10–15 



minut diskutovali, prof. Müller 
spíše jen moderoval diskuzi 
mezi námi doktorandy a  delší 
slovo si bral pouze v případech, 
že bylo třeba něco důležitého 
doplnit, nebo když v  diskuzi 
zcela chyběl nějaký názor, kte-
rému pak dělal „ďáblova advo-
káta“. Oba přístupy měly něco 
do sebe a myslím, že mi stejně 
jako celý princetonský pobyt 
hodně daly.

RJ
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Státy EU se 
shodují na 
negativním 
vnímání 
Číny
Výzkumníci UP vedli mezinárodní pro-
jekt dotazníkového šetření v  13 evrop-
ských státech. Dle výsledků se obraz Číny 
v  Evropě během poslední doby zhoršil jak 
kvůli pandemii COVID-19, tak kvůli zhor-
šující se lidskoprávní situaci v  Říši středu. 
Evropa chce přesto s  Čínou spolupraco-
vat na poli životního prostředí či obchodu, 
informuje Richard Turcsányi, vedoucí pro-
jektu.
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Richarde, můžeš nám krátce představit Váš projekt? 

Ide o dotazníkové šetrenia vnímania Číny v 13 európskych kraji-
nách na vzorke vyše 19 tisíc respondentov. Výskum je súčasťou 
širšieho pätročného OPVVV projektu excelentného výskumu “Si-
nofonní příhraničí - Interakce na okraji”, ktorý prebieha na Filozo-
fi ckej fakulte od roku 2018 pri Katedre ázijských štúdií. Ja osobne 
koordinujem prácu osemčlennej výskumnej skupiny zaoberajúcou 
sa politickými aspektami. 

Výskum medzinárodného vnímania Číny je dôležitou súčasťou 
skúmania čínskej interakcii so zahraničím. Čína sa v posledných 
rokoch stala horúcou medzinárodnou témou a  často sa v  tom 
ohľade diskutuje o  tom, ako je vo svete vnímaná, trochu zjed-
nodušene sa napríklad diskutuje o ekonomických príležitostiach 
alebo bezpečnostných hrozbách. Inou dôležitou témou sú ľudské 
práva v Číne a konkrétne ich vnímanie vo svete. Aj keď existujú 
rôzne šetrenia, ktoré sa zaoberajú vnímaním Číny, často sú limi-
tované na USA, štáty západnej Európy, svetové mocnosti - a/lebo 
zostávajú veľmi stručné.

Náš výskum je v tomto ohľade unikátny, čo sa týka rozsahu a de-
tailných informácií. Do výskumu sme zapojili 13 európskych štá-
tov, väčšinou štáty EÚ, ale aj Rusko, Srbsko a Veľkú Britániu. Každý 
respondent odpovedal väčší počet otázok, ktoré sa týkali rôznych 
politických, ekonomických či spoločenských aspektov Číny, ale 
aj Spojených štátov, EÚ, Ruska, otázok vzniku COVID-19 alebo 
napríklad zavádzania 5G siete. O respondentoch sme nazbierali 
okrem bežných socio-demografi ckých informácií tiež dáta o  ich 
politických preferenciách, identite a mnoho ďalších. V konečnom 
dôsledku naše dáta poskytujú podľa mojich vedomostí najširší 
a najdetailnejší vhľad do európskej verejnej mienky o Číne.

Kdo všechno se Vašeho projektu účastní?

Na projekte sa okrem hlavného teamu z Univerzity Palackého po-
dieľa vyše 30 výskumníkov z viac než desiatich krajín Európy, ale 
aj Spojených štátov a Hongkongu. Takmer každý zo skúmaných 
štátov je pokrytý partnerom z danej krajiny, okrem toho máme 
v teame niekoľko odborníkov na metodológiu, alebo ďalšie kon-
krétne teoretické či praktické aspekty, napríklad genderové otáz-
ky, alebo ľudské práva.

Naši partneri sú napríklad aj výskumníci z prestížnych think tan-
kov ako britský Chatham House, French Institute of International 
Relations, Elcano Royal Institute v Madride, alebo Swedish Insti-
tute of International Relations.

Na co jste společně přišli? Jak je to tedy s vnímáním Číny?

Obraz Číny v Európe je všeobecne negatívny a v období posled-
ných troch rokov sa zhoršil. Hlavným dôvodom je v  roku 2020 
jednoznačne koronavírová epidémia, ktorá takmer vo všetkých 
skúmaných štátoch predstavuje hlavnú asociáciu, ktorú si respon-38
Na co jste společně přišli? Jak je to tedy s vnímáním Číny?
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denti vybavia pri Číne. Negatívne vnímanie je ďalej podporované 
zhoršujúcou sa ľudskoprávnou situáciou v Číne, mnoho ľudí kritic-
ky registruje vývoj v Hongkongu alebo v Xinjiangu. Ďalší kľúčový 
faktor je čínsky diplomatický prístup, ktorý je v posledných pri-
bližne dvoch rokoch viac konfrontačný, čím sa Čína dostáva do 
konfliktov s mnohými štátmi - v Európe napríklad v tomto smere 
vyčnieva Švédsko, alebo aj Česká republika či v poslednej dobe aj 
Francúzsko. Nie je náhodou, že tieto krajiny predstavujú jedny 
z tých, ktoré majú najviac negatívne vnímanie Číny. 
 
Které z témat je pro respondenty nejpalčivější ve vztahu k Číně? 
 
Toto bolo pre mňa jedno z najväčších prekvapení, keď prakticky 
najviac negatívne respondenti vnímali čínsky vplyv na globálne 
prostredie - dokonca viac negatívnejšie ako otázky ľudských práv, 
alebo čínsku vojenskú moc či geopolitický vplyv. Dokonca aj v Rus-
ku a Srbsku, kde boli respondenti celkovo podstatne viac pozitív-
nejší voči Číne, bol tento aspekt vnímaný mierne negatívne. Tento 
výsledok je zaujímavý aj preto, lebo čínska vláda sa za posledné 
roky snaží prezentovať medzinárodne ako zodpovedná veľmoc, 
ktorá berie vážne tieto otázky a  počas vlády Donalda Trumpa 
bola táto čínska pozícia relatívne viditeľná. Evidentne sa však 
Číne zatiaľ nepodarilo presvedčiť ani obyvateľstvá v krajiných ako 
Srbsko a Rusko, o to menej vo zvyšku Európy, ktorý je voči Číne 
momentálne veľmi negatívne naladený. Do budúcnosti však bude 
zaujímavé sledovať, či sa toto vnímanie bude meniť aj v súvislosti 
s rastúcou snahou Číny.
 
Tento výsledok je zároveň v  súlade s  tým, že zase prakticky vo 
všetkých skúmaných krajinách respondenti považujú za jednu 
z  hlavných politických preferencií vo vzťahu k  Číne spoluprácu 
na globálnych otázkach – samozrejme, okrem životného prostre-
dia tu určite zohrala úlohu aj prebiehajúca pandémia COVID-19. 
Naopak rozdiely existujú, čo sa týka politickej podpory ľudských 
práv v Číne. Krajiny ako Švédsko, Poľsko, Taliansko alebo Nemecko 
kladú väčší dôraz na ľudské prava než Rusko, Lotyšsko, Srbsko, 
alebo Slovensko.
 
Která oblast je naopak ve spojitosti s Čínou vnímána nejvíce po-
zitivně? 
 
V princípe existuje len jedna téma v spojitosti s Čínou, o ktorej 
sa dá hovoriť, že je vnímaná naprieč Európou pozitívne - a to ob-
chod. Jednako napríklad Francúzi alebo Briti sa aj v tomto ohľade 
prikláňajú k negatívnemu vnímaniu a hlavne Francúzi nemajú zá-
ujem na podpore obchodnej diplomacii voči Číne.
 
Ďalšie (primárne) ekonomické témy ako čínske investície alebo 
iniciatíva Novej hodvábnej cesty sú vnímané pozitívne už len 
v niekoľkých štátoch východnej, strednej a južnej Európy - v Rus-
ku, Srbsku, Lotyššku, Poľsku, ale aj Taliansku. To opäť ukazuje na 
existujúce podozrievavé názory na Čínu, ktoré postupom času 
silnejú a postupne sa prejavujú aj na konkrétnych politikách eu-
rópskych štátov aj v  oblastiach ekonomickej spolupráce, ktoré 



su postupne vnímané viac cez 
perspektívu politických alebo 
dokonca bezpečnostných hro-
zieb. Príkladom môže byť bu-
dovanie 5G sietí, kde sa respon-
denti jednoznačne vyjadrili 
za spoluprácu s  európskymi, 
japonskými či americkými spo-
ločnosťami v porovnaní s  tými 
čínskymi. Tento postoj verej-
nosti je v  súlade s  konkrétny-
mi politikami európskych vlád, 
ktoré v poslednom čase vyluču-
jú čínske firmy zo spolupráce.
 
Máte od respondentů i  zpět-
nou vazbu, jak je Čína vnímána 
v porovnání s dalšími mocnost-
mi? 
 
Čína je vo všeobecnosti vní-
maná negatívnejšie ako EÚ 
a USA a približne podobne ako 
Rusko. Iba v  Srbsku a  Rusku 
je Čína vnímaná pozitívnejšie 

ako EÚ a  USA. Zvyšné krajiny 
EÚ a Veľká Británia sa v princí-
pe zhodujú v tom, že dôverujú 
na prvom mieste EÚ, následne 
USA - a v zahraničnej politike sa 
chcú orientovať na tieto entity. 
Existujú však určité výnimky, 
napríklad Slovensko vychádza 
pozitívnejšie voči Rusku a  ne-
gatívnejšie voči USA, čo súvisí 
s  tradíciou panslavizmu, ktorá 
je tu dlhodobo silná medzi ur-
čitými skupinami obyvateľstva. 
 
Zaujímavé zistenie je však pre 
mňa aj to, že pri detailnejšej 
práci s dátami sa zdá, že vo vše-
obecnosti ľudia, ktorí majú po-
zitívnejšie vnímanie zahranič-
ných štátov, majú pozitívnejšie 
vnímanie aj Číny. Tento vzťah 
je dobre viditeľný v  prípade 
Japonska - aj napriek tomu, že 
sa Japonsko a Čína výrazne od-
lišujú napríklad politicky a  ich 

vzťahy sú pomerne negatívne, 
platí pozitívna korelácia med-
zi ich vnímaním európskymi 
respondentami. Čo môže byť 
ešte viac prekvapujúcejšie, po-
zitívna korelácia - aj keď menej 
silná - platí aj v prípade vníma-
nia Číny a  USA. Celkovo sa dá 
povedať, že Európa si nevyberá 
medzi USA a Čínou, a vnímanie 
oboch mocností je ovplyvnené 
množstvom faktorov špecific-
kých pre jednotlivé štáty.
 
Lze nalézt skupiny států, které 
jsou si svými výsledky podob-
né? 
 
Ako som už niekoľkokrát spo-
menul, Rusko a  Srbsko sa vý-
razne odlišujú od všetkých 
ostatných štátov. Pre ruských 
a srbských respondentov pred-
stavuje Čína v princípe partne-
ra, s ktorým sa väčšinou zhod-
nú viac než s EÚ alebo USA. Aj 
Rusi a  Srbi však uznávajú, že 
ľudské práva v  Číne sú na zlej 
úrovni.
 
Je dobré poukázať na to, že 
v  porovnaní s  Ruskom a  Srb-
skom pôsobia zvyšné štáty Eu-
rópy celkom podobne. Teda na-
priek rozdielom, o  ktorých sa 
v  EÚ často bavíme, majú člen-
ské štáty k sebe stále relatívne 
blízko, najmä ak ich porovnáme 
s “externými” aktérmi ako Rus-
ko a Srbsko, ktoré jednoducho 
v tomto prípade vykazujú veľmi 
odlišné politické preferencie.
 
Zaujímavý je ešte príklad Lotyš-
ška, kde žije aj výrazná ruská 
menšina. Naše dáta ukazujú, že 
táto menšina vníma Čínu pod-
statne pozitívnejšie ako majori-
ta a aj to robí Lotyšško jediným 
štátom EÚ, v ktorom prevažuje 
pozitívne vnímanie Číny. Záro-
veň je zaujímavé vidieť, že aj 
napriek pozitívnejšiemu image 
Číny a Ruska sa v preferenciách 



zahraničnej politiky Lotyšško 
neodlišuje od zvyšku EÚ, do-
konca vykazuje úplne najvyššiu 
dôveru v  EÚ zo všetkých skú-
maných štátov.

Čo sa týka štátov Vyšehradskej 
štvorky, aj napriek viditeľným 
politickým rozdielom - aj čo sa 
týka Číny - sa vnímanie verej-
nosti až tak zásadne neodlišuje 
a celkovo sa štáty V4 podobajú 
na južnú Európu a  sú o  niečo 
menej negatívne voči Číne než 
napríklad Švédsko, Francúzsko, 
Nemecko alebo Veľká Británia.

Jak si stojí ČR mezi ostatními 
státy, je něčím specifi cká? 

Česko je špecifi cké v  tom, že 
vnímanie Číny je tu spolitizo-
vané podstatne viac než vo 
všetkých ostatných skúmaných 
krajinách. Voliči jednotlivých 
politických strán v  ČR sa odli-
šujú významným spôsobom vo 
svojom vnímaní Číny, keď naj-
viac negatívni sú voliči TOP-09, 
ODS, STAN a Piráti, najviac po-
zitívni sú zase voliči SPD, KSČM 
a  ANO. Ešte viac sú politické 
rozdiely viditeľné napríklad pri 
postavách prezidentov. Voliči 
Miloša Zemana majú výrazne 
pozitívnejšie vnímanie Číny, 
naopak respondenti ktorí vní-
majú pozitívne odkaz Václava 
Havla vnímajú Čínu podstatne 
negatívnejšie. 

V tomto ohľade neprekvapí, že 
najčastejšou prvou asociáciou 
Číny v  ČR je “komunizmus”. 
Žiadna iná krajina vo výskume 
nevníma Čínu do takejto miery 
cez prizmat komunizmu a  po-
litickej identity ako ČR. Inými 
slovami, v  iných krajinách pa-
nuje v určitej miere konsenzus 
voči Číne, Česko je však viditeľ-
ne rozdelené. To okrem iného 
robí český prístup voči Číne 
podstatne viac náchylný na po-

litické zmeny, tak ako to vidíme 
v posledných rokoch.

Stále aktuální téma Covidu-19 
– odhalil Váš průzkum nějaká 
zajímavá zjištění? Co třeba ná-
zor na původ této nemoci? 

Ohľadom vzniku COVID-19 
naše data ukazujú v  prvom 
rade veľkú popularitu konšpi-
račných teórií. Jediná krajina, 
kde viac než polovica respon-
dentov súhlasila s  tým, že sa 
vírus preniesol na človeka “pri-
rodzene” zo zvierat, je Švédsko. 
Naopak, celkovo až v  piatich 
štátoch je najpopulárnejšia 
teória, že vírus umelo vytvo-
rila Čína a  úmyselne rozšírila 
do sveta. V  Poľsku tejto teórií 
napríklad verí až približne polo-
vica ľudí a vysoké percentá má 
aj v Španielsku a Maďarsku. Na-
opak podstatne menej ľudí verí 
v to, že vírus do Číny zavliekla 
americká armáda - teda konšpi-
račná teória, ktorú šírili niek-
torí čínski predstavitelia, vrá-
tane veľvyslanectva v ČR alebo 
na Slovensku. Fanúšikovia tejto 
teórie sa však stále nájdu najmä 
v  Rusku, Srbsku, Lotyššku, ale 
aj na Slovensku.

Celkovo môžeme sledovať, že 
okrem faktorov ako kvalita 
vzdelávacieho systému hrajú 
pravdepodobne svoju rolu aj 
politické presvedčenia respon-
dentov - napríklad v proameric-
kom Poľsku alebo v pročínskom 
Rusku a  Srbsku. Tieto hypoté-
zy však ešte budú predmetom 
ďalšieho testovania na úrov-
ni jednotlivých respondentov 
a dúfam, že výsledky budú čos-
koro publikované v odborných 
časopisoch.

Zaujímavé môže byť ešte to, 
že ČR spolu s  Talianskom boli 
jediné dva štáty EÚ, kde re-
spondenti tvrdili, že im počas 

pandémie Čína pomohla viac 
než EÚ. Kým v Taliansko to asi 
súvisí s  omeškanou reakciou 
EÚ, v ČR to zase môže mať do 
činenia s  tradičným euroskep-
tickým postojom časti obyva-
teľstva a  vládnymi aktivitami, 
ktoré zvýrazňovali spoluprácu 
s Čínou.

Kdybychom se chtěli o Vašem 
průzkumu dozvědět více, kam 
nás odkážete? 

V priebehu novembra publiku-
jeme prvé reporty zhrňujúce 
základné zistenia na úrovni štá-
tov. Následne pracujeme na via-
cerých akademických článkoch, 
ktoré by mali začať vychádzať 
v  priebehu nasledujúceho 
roku. Všetky akademické ale aj 
“neakademické” výstupy výsku-
mu budú postupne pridávané 
na náš web v sekcií sinofon.cz/
surveys/ - a samozrejme o nich 
informujeme na sociálnych mé-
diách Sinofónu.

A  jaké jsou Vaše další plány? 
Na co se můžeme těšit? 

Nasledujúci rok budeme re-
alizovať podobné dotazní-
kové šetrenie v  Ázii a  ak bu-
deme v  týchto prvých dvoch 
výskumoch úspešní čo sa týka 
publikačných výstupov, tak je 
možné, že dôjde aj na ďalšie 
časti sveta, napríklad Afriku 
alebo Latinskú Ameriku, prí-
padne by sme chceli zopakovať 
výskum v  Európe za rok alebo 
za dva aby sme vedeli porov-
nať zmeny, napríklad tie, ktoré 
vyvolá druhá vlna COVID-19, 
proces očkovania a  post-pan-
demický svet. Je otázne, akú 
rolu v ňom bude hrať Čína a jej 
medzinárodného image je dôle-
žitým faktorom, ktorý to bude 
ovplyvňovať.
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Nové 
a modernizované 
doktorské 
studijní 
programy

Počínaje nadcházejícím akademickým rokem 
2020/2021 se na naší fakultě spustilo hned 
několik nových doktorských studijních 
programů. Některé z  nich připomínají svým 
názvem studijní programy bakalářského či 
magisterského studia, jiné jsou naopak zcela 
nové. Pojďme se na ně podívat blíže.
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Studijní program Lingvistika a Digital Humanities navazuje na 
dlouhodobé výzkumné zaměření katedry obecné lingvistiky, jež 
klade důraz na skloubení humanitních a přírodních věd. Program 
nabízí postgraduálním studentům na výběr ze tří profilových li-
nií: Lingvistický data-mining, Data-mining digitalizovaného textu 
a Lingvistika DNA. První z nich je nejvýrazněji lingvistická, rozvíjí 
teoretická východiska a metody kvantitativní lingvistiky směrem 
k  ověřování lingvistických zákonů, určování autorství textu či 
tvorbě lingvistického softwaru. Druhá linie představuje metody 
efektivního vytěžování a zpracování dat v kontextu humanitního 
bádání – např. v historii nebo ekonomii. Poslední linie pak repre-
zentuje cross-disciplinární specializaci, která spočívá v  uplatňo-
vání kvantitativních lingvistických metod při zkoumání biologic-
kých struktur, jako jsou např. DNA či proteiny a jejich sekundární 
struktury.

Na pomezí humanitních a přírodních věd stojí také program Dě-
jiny umění, památková péče a technologie pro materiálo-
vé průzkumy, který si klade za cíl připravit excelentní historiky 
umění nejenom s  tradičním humanitním vzděláním, ale rovněž 
se znalostmi metod optického, mechanického a  chemického vý-
zkumu. Studenti programu jsou vedeni k propojení teoretických 
poznatků s praktickými dovednostmi v oblasti péče o hmotné kul-
turní dědictví, včetně schopností aplikace přírodovědných nástro-
jů materiálového průzkumu uměleckých a  historických artefak-
tů. Tento doktorský studijní program uskutečňuje katedra dějin 
umění společně s Přírodovědeckou fakultou UP a dalšími domácí-
mi i zahraničními institucemi.

Katedra sociologie, andragogiky a  kulturní antropologie nabízí 
hned tři nové doktorské studijní programy. Prvním z  nich jsou 
Migrační studia, která se zaměřují na studium soudobé mezi-
národní migrace, jejích podob a  důsledků migračních procesů. 
Cílem tohoto doktorského studijního programu je připravit kvali-
fikované odborníky pro vědeckou práci v základním i aplikovaném 
výzkumu, pro odbornou tvůrčí práci v organizacích, které se za-
bývají různými aspekty migračních a integračních politik. Druhou 
novinkou katedry je studijní program Religionistika (v anglické 
verzi Religious Studies). Tato akademická disciplína je zaměřena 
na rozvoj vědeckého studia náboženství, tedy na studium různých 
náboženství v jejich historické, sociální, kulturní a biologické per-
spektivě. Cílem je rozvoj poznání náboženských jevů, které leží 
v základech rituální, hygienické, dietetické a etické praxe různých 
sociálních či etnických skupin. Studijní program klade důraz na 
tyto tři oblasti: experimentální výzkum nábožensky motivovaného 
myšlení, emocí a chování za pomocí nejmodernějších technologií, 
výzkum bezvěrectví, náboženské indiference a  nově formulova-
ných podob ateizmu, výzkum netradiční religiozity jako důsledku 
globalizace. Třetí novinkou je doktorský studijní programu An-
dragogika, existující rovněž v anglické verzi Adult Education. 
Ta umožňuje zaměřit se na analýzu formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání a učení dospělých jak v pracovním pro-
středí, tak v komunitním či osobním životě. Krom zcela nových 
nabídne katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 



rovněž dva zmodernizované studijní programy. Prvním z nich je 
Sociologie, která se soustředí na hlubší porozumění sociologické 
teorii a metodologii, rozvoj výzkumných kompetencí a na zvlád-
nutí pravidel vědecké a  odborné komunikace. Jeho absolventy 
budou kvalifi kovaní odborníci pro vědeckou práci v  základním 
a aplikovaném výzkumu, pro práci pedagogickou či projektovou, 
koncepční a jinou vysoce odbornou tvůrčí práci v různých typech 
společenských institucí a organizací – veřejnou správou začínaje, 
start-upy konče. Modernizované podoby s  cílem zvýšení kvality 
profi lu svých absolventů se dočkal také studijní program Kultur-
ní antropologie zaměřený na systematické rozvíjení odborných 
teoretických i praktických znalostí a dovedností v daném oboru.

Katedra asijských studií nabízí nově doktorský program Asijská 
studia, a to jak v češtině, tak v angličtině. Je určen všem studen-
tům humanitních a společenských věd se zaměřením na Asii a na-
bízí širokou škálu témat od lingvistiky, politologie, antropologie 
přes dějiny a  fi lozofi i až k  umění. Jedná se o  interdisciplinární 
program, který zapojuje studenty do výzkumné činnosti katedry. 
Důraz je při tom kladen na práci s primárními prameny v jazyce 
areálu a vlastní publikační činnost.

Na závěr pak nelze opomenout momentálně připravovaný dok-
torský program katedry divadelních a fi lmových studií – Studia 
kulturních průmyslů. Důraz zde bude kladen na odbornou pří-
pravu studentů a studentek v oblasti výzkumu současné audio-
vizuální a scénické tvorby a produkce, její distribuce a spotřeby, 
případně na zkoumání kulturně-politických, právních a etických 
aspektů průmyslových a spotřebitelských praxí v oblasti kultur-
ních průmyslů. V průběhu studia se studentky a studenti zúčastní 
povinně zahraniční akademické stáže a  volitelně odborné stáže 
v praxi, tj. např. v podnicích v odvětví kreativních průmyslů, medi-
álních organizacích, analytických agenturách či státní správě. Ab-
solventi získají odborné znalosti a prohloubí své dovednosti v me-
todách kritického sociálně-vědního a mediálně-vědního výzkumu 
kulturních průmyslů a příslušných regulatorních a normativních 
rámců. Budou připraveni nejenom na další akademickou kariéru 
v oboru, ale také na uplatnění ve výzkumu kulturních průmyslů 
v praxi.

RJ

Všechny doktorské studijní programy vznikly na zá-
kladě realizace následujících projektů podpořených 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
fi nancovaného z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky. 

Projekt: Digital humanities na Univerzitě Palackého 
v Olomouci,
reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002675

Projekt: Dějiny umění, památková péče a technolo-
gie pro materiálové průzkumy, 
reg. č.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314

Projekt: Studijní program Migrační studia, 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002299

Projekt: Nový doktorský obor Religionistika na UP – 
příprava akreditace a personálního zajištění, 
reg.č.  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002298

Projekt: Internacionalizace andragogiky, 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002316

Projekt: DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum 
pro výuku, 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002300

Projekt: Modernizace doktorského studijního 
programu Kulturní antropologie, 
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002315

Projekt: Asijská studia: podpora mladých talentů, 
reg. č.  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002297

Projekt: Výzkum umění a kulturních průmyslů, 
reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002319
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